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«ПРОСВІТА» У ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ УНР 

 

Державотворчі процеси є показником зрілості нації, її спроможності до 

самоорганізації, засвідчують її зрілість, рівень розвитку, можливість задоволення 

політичних прав. Відтак дослідження участі та ролі у ньому його учасників, та 

організацій з точки зору практичного досвіду для сьогодення залишається 

актуальним. Найбільшим досягненням Української революції 1917 - 1921 рр. 

стало національне державотворення. Одним із його суб’єктів була “Просвіта”. В 

силу історичних обставин товариство у своїй діяльності вийшло за рамки 

сформульованих у статутах завдань. Підготовлені організаціями національно 

свідомі кадри реалізували себе як працівники різних гілок влади у період 

державного будівництва. «Просвіта» відіграла значну роль у формуванні 

державницького потенціалу українського народу. Товариства «Просвіти» на 

східноукраїнських землях після краху Російської імперії у 1917 р. активізували 

свою участь у політичному житті, у той час, коли західноукраїнські організації 

пройшли цей процес ще до Першої світової війни. Крім традиційних форм 

діяльності (видавничої, бібліотечної, лекційної, артистичної), після Лютневої 

революції відкрилися великі можливості для розгортання державної і громадсько-

політичної активності.  

 Початки національного державного відродження на Наддніпрянській 

Україні у 1917 р. відкрив якісно новий  етап у розгортанні просвітянського руху. 

Останній поєднувався з масовими маніфестаціями, вічами, мітингами, святами 

національного забарвлення. Активними їх учасниками, а часто ініціаторами, 

виступали члени “Просвіти”. В умовах загальнонаціонального піднесення вони 
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стали виникати й у тих регіонах, де їх до того не існувало. Поряд з утворенням 

організацій на цих багатотисячних заходах висувались вимоги автономії, 

впровадження української мови у навчальний процес, висловлювалась підтримка 

Центральній Раді. Загалом у 1917 р. на Наддніпрянській Україні створилися 

сприятливі умови для розгортання діяльності «Просвіти». Її організації суттєво 

впливали на формування кадрового потенціалу органів влади відродженої 

української держави, розбудовували освітню мережу на національних принципах. 

УНР підтримувала товариства фінансово. Така лінія політики продовжувалась і за 

часів П. Скоропадського. Однак, помилки в галузі внутрішньої політики 

гетьманського уряду, спричинились до зростання незадоволення в країні, 

формування потужної антигетьманської опозиції. У травні 1918 р. почалось 

заснування опозиційних структур до створення яких долучилися й осередки 

«Просвіти». У серпні 1918 р. “Просвіти” стали співзасновниками Українського 

Національного Союзу. Діяльну участь у його створенні взяв Андрій Ніковський, у 

1906-1910 рр. секретар і бібліотекар Одеської «Просвіти» [1]. В період Директорії 

УНР, уряд продовжував політику підтримки просвітянських організацій, 

започатковану ще Центральною Радою.  

Державотворчі процеси гостро потребували фахівців для державної 

адміністрації. Позаяк українська еліта на той час була не лише мало чисельною, 

але й соціально неповною (брак власної промислової, фінансової, військової 

еліти, аристократії), то ці функції взяли на себе просвітяни. Вони перебрали на 

себе обов’язки професійних політичних діячів, керівників державних структур, 

стали фахівцями у галузях, які опанували у “Просвіті”, виявляючи засвоєні вміння 

та навички у різних гілках влади. У період 1917 - 1920 рр. за всіх форм 

української державності члени товариств змогли взяти повноцінну й 

найдіяльнішу участь у державному будівництві. Їх праця у державних органах 

була найвагомішим внеском у розбудову держави, оскільки, керуючи різними 

галузями суспільного життя, діячі організацій фактично визначали її політику. У 

той же час  треба констатувати, що часто просвітяни були самоуками і не мали 
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відповідних кваліфікацій, а тому не завжди їхня діяльність в галузі державного 

управління була професійною. Проблематичним в умовах державотворення було 

те, що особи, які пройшли вишкіл в осередках “Просвіти” не готувались до участі 

у державотворчих процесах, але змушені були цим займатись, оскільки інших, 

більш підготовлених, не було. Більшість з них виконували свою працю сумлінно 

та гідно сприяли створенню відповідного іміджу держави.  

До Центральної Ради входило 122 члени  “Просвіти”(із 643 у липні 1917 р.). 

У складі Малої Ради їх кількість становила 45 осіб ( із 80 у січні 1918 р.). 

Представництво діячів “Просвіти” в урядових структурах першої УНР коливалося 

від 30 до 56 %. Із 4 міністрів освіти (І. Стешенко, Н. Григоріїв, В. Прокопович) 

були членами “Просвіти”[ 2]. 

В Українській Державі найчисельнішою репрезентацієї “Просвіти” 

відзначались Міністерство освіти та Міністерство закордонних справ. У всіх 

трьох урядових кабінетах міністрами освіти та мистецтва були члени Київської 

“Просвіти” – М. Василенко, П. Стебницький, В. Науменко. Деякі діячі “Просвіти” 

вперше заявили про себе на державному рівні (зокрема, В. Липинський, С. 

Шемет). У Раді Міністрів Української Держави кількість членів “Просвіти” 

коливалась від 6,25% до 38%. Для порівняння у ЗУНР від 36% до 47% складу 

уряду (Державного Секретаріату) були членами західноукраїнських осередків 

“Просвіти”, 44 із 152 представників входили до Української Національної Ради.  

У Директорії було 3 члени Київської “Просвіти” - В. Винниченко, А. 

Макаренко та С. Петлюра. Три склади п’яти урядів другої УНР очолювались 

членами “Просвіти” — В. Чехівським, І. Мазепою, В. Прокоповичем. Діячі 

“Просвіти” у виконавчих органах складали від 24 до 56 %. Всі міністри освіти (Ю. 

Щириця, П. Холодний, І. Огієнко, Н. Григоріїв) були членами “Просвіти”. 

У дипломатичній діяльності у 1917 - 1920 рр. виявили себе О. Карпинський, 

О. Колесса, М. Левицький, В. Липинський, О. Лотоцький, Є. Лукасевич, О. 

Назарук, П. Понятенко, С. Смаль-Стоцький, І. Фещенко-Чопівський, А. Яковлів 

та інші члени “Просвіти”. 
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В еміграції діячі товариства, що стояли біля витоків державотворчих 

змагань українського народу, прислужилися своїй нації активною викладацькою 

та публіцистичною діяльністю, окремі увійшли до екзильних органів влади УНР. 

 Особливо прислужилася «Просвіта» розгортанню пропагандистської роботи 

серед населення УНР в руслі державницької ідеології. У роки національно-

демократичної революції найпоширенішою формою їх діяльності було 

проведення мітингів, зборів, лекцій, бесід, читань. Саме на плечі культурно-

просвітніх товариств лягли завдання донести до простих українців інформацію 

про діяльність урядів УНР.  

 Насамперед треба наголосити на ролі «Просвіти» у розгортанні 

національно-патріотичної роботи серед воїнів Армії УНР. У грудні 1918 р. було 

створено Інформаційне бюро Армії УНР один з відділів якого займався 

призначенням до військових частин інструкторів культурно-просвітницької 

роботи і лекторів. При відділі працювала шкільно-просвітницька секція, завдання 

якої полягало не лише у підвищенні національної свідомості особового складу 

частин, а й подоланні малограмотності рядових вояків. Інформбюро видавало 

газету «Ставка», частим дописувачем якої був активний діяч «Просвіти» О. 

Назарук. У Київському коші Січових Стрільців Є.Коновальця  в січні 1919 р. 

шкільно-просвітницька секція заснувала школи, бібліотеки, гуртки художньої 

самодіяльності. Не аби яке позитивне враження на вояків справили різдвяні 

кобзарські концерти влаштовані заходами київських осередків «Просвіти». 

Чимало просвітян працювало і в культурно-освітніх комітетах Сірої дивізії. До 

роботи в Інформбюро залучалася велика кількість вчителів, студентів, 

громадських діячів багато з яких були членами «Просвіти». На його адресу у січні 

1919 р. поступали десятки заяв від громадян із проханням прийняти їх на службу. 

Тут вони працювали на посадах інструкторів та інформаторів. На перших 

покладалося завдання розробляти і визначати тематику лекційної роботи в армії, 

читати лекції та організовувати культурно-просвітницьку роботу у військах, на 
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других – доставляти літературу агітаційно-пропагандистського спрямування у 

військові частини. 

 У березні 1919 р. в найкритичніший для УНР час при Головному Управлінні 

Генерального штабу було створено культурно-освітню управу. На неї 

покладалося завдання «зосереджувати у своїх руках керівництво культурно-

освітньою працею серед особового складу частин, виховання вояків на громадян 

своєї батьківщини, боротьбу з розкладовими тенденціями». До роботи її місцевих 

філій на посади інформаторів було залучено переважно сільських вчителів, 

більшість з яких працювала у товариствах «Просвіти». Перед інформаторами 

ставилося завдання нав’язати якнайтісніші контакти між населенням та армією, а 

також поширювати серед нього відомості про політичну ситуацію держави. Тоді 

ж Культурно-освітня управа створила мережу спеціальних військово-

вчительських курсів, що мали на меті готувати «покликаних до війська старшин-

учителів до національно-освітньої праці в частинах». Випускники курсів 

направлялися у війська у ролі культурно-просвітніх інструкторів. 

Загалом товариство «Просвіта» без перебільшення стало впливовим 

чинником у формуванні державницької ідеології серед широких верств населення 

УНР. Його участь у державотворчих процесах мала непересічне значення. Це 

знайшло прояв в організації державного апарату УНР, дипломатичної служби, 

силових структур. У той же час просвітяни здебільшого представляли сільську та 

творчу інтелігенцію, котра попри свій патріотичний запал не могла компенсувати 

гострої потреби, яку відчувала молода держава в управлінцях, військовиках 

вищого рангу, організаторів економічного життя країни. 
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ЛЬВІВСЬКИЙ КРАВЕЦЬКИЙ ЦЕХ ТА ЙОГО РЕМІСНИЧЕ 

СЕРЕДОВИЩЕ XVI – ПОЧАТКУ XVII СТ.: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ 

АСПЕКТ 

Міщани-ремісники становили значну частину населення м. Львова [5]. Вони 

не належали до кола патриціату, здебільшого не займали керівних посад, а 

представляли, насамперед, людей фізичної праці. Кравці серед ремісників 

належали до найдавніших та найчисельніших професій міста. Вони, поряд із 

шевцями, мельниками, мулярами, сідлярами належали до середньої групи 
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суспільної ієрархії львівського міщанства – поспільства. У найдавнішій 

збереженій міській книзі Львова (1382-1389 рр.), написаній після пожежі 1381 р., 

згадується чимало професій львівських ремісників, зокрема 10 кравців [11]. 

Перша згадка про кравецький цех відноситься до 1425 р., а у 1533 р. король 

Сигізмунд І затвердив статут кравецького цеху. З 1491 р. існував цех кравецьких 

підмайстрів. Сумарно за книгами прийняття до міського права в період 1405 – 

початку 1790-х рр. повноправними львівськими громадянами кравецького 

ремесла стали понад 550 осіб [4, с. 331-460]. Загалом кількість кравців у Львові 

залежала, передовсім, від загальної кількості населення міста та необхідності 

забезпечити їх одягом. Попит на товар зростав також через потреби війська та 

модні тенденції. 

Якщо аналізувати суто цехове кравецьке середовище, то формально усі 

члени цеху були майстрами та володіли міським правом. Міське громадянство 

давало право на легальне заняття ремеслом у рамках цеху. Теоретично, для 

ремісника прийняття міського права означало б паралельне прийняття цехового. 

Вимога прийняти львівське громадянство одночасно зі вступом до цеху 

прописана в статутах 26 професійних корпорацій, зокрема і в статутах та ухвалах 

кравецького цеху (Львівські райці затверджують статті для львівського цеху 

кравців, які стосуються виконання їхніх майстерських проб і вступу до цеху (4 

березня 1534 р., Львів) [3, с. 363-366]; Владислав IV підтверджує сфальшовану 

грамоту львівських райців від 31 жовтня 1533 р., яка містить статут 

кравецького цеху, а також ухвалу цього цеху від 24 жовтня 1634 р. стосовно 

партачів та цехових майстрів (26 жовтня 1634 р., Львів) [3, с. 369-377]).  

До кравецького цеху у Львові входили як католики (здебільшого поляки), 

так і сповідники грецького обряду – українці. Кравці-українці згадуються в 

статтях львівських райців в 1534 р., які вони затверджують для львівського цеху 

кравців: “повідомили нам славетні старші та звичайні майстри кравецького 

ремесла, наші міщани і сусіди, як католики, так і майстри грецького обряду” [3, 

с. 365]. Кравецький фах був досить популярний серед українців. Найбільша 
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частка українців серед кравців спостерігається в середині XVI – першій половині 

XVII ст. – коли це ремесло було найпоширенішим серед українського населення 

загалом та ремісників зокрема. Однак, порівняно з католиками, кількість 

представників грецького обряду в кравецькому середовищі повноправних 

громадян була невелика. 

Незважаючи на декларовану в статутах рівність вступати в цех та вільно 

виконувати ремесло як католикам, так і православним, майстрівство других було 

швидше винятком, ніж закономірністю. Відтак співіснування в одному цеху було 

підставою для внутрішньої спеціалізації в ремеслі. Відмінність полягала у різній 

сировинній базі та різних видах одягу: українцям дозволялось шити грубий 

селянський одяг з бєцького та бжезінського сукна, натомість католики 

виконували тонку роботу з дорогих тканин, яка високо цінувалась [8, с. 96]. 

Прийняття громадянства некатоликами мало також свої особливості. 

Зокрема, у 1521 р. представники української громади, серед яких були також 

кравці, скаржилися королю Сигізмунду I на львівських райців. Попри те, що 

українці підлягали тому ж магдебурзькому праву та несли такі ж міські тягарі, як і 

міщани католицького віровизнання, з боку міської ради їм чинилися обмеження. 

До прикладу, райці відсилали українців складати присягу в міській церкві, не 

дозволяючи присягати в католицькому храмі; у міських судах не приймалися 

свідчення “людей руського обряду”, що завдавало їм економічних збитків та 

обмежень правового змісту; існували також обмеження релігійного характеру 

тощо [9, с. 7]. Король Сигізмунд І створив комісію з впливових державних 

урядовців, котра схилила обидві сторони до компромісів.  

У 1538 р. раєцький суд Львова розглядав скаргу кравців-українців на 

католицьких колег з цеху. Поляки обмежували доступ до ремісничого братства 

українцям, встановивши для їхніх учнів довгий трирічний термін визволення, тоді 

як учні-католики могли визволитися через один рік. Крім цього, у випадку смерті 

чи втечі учнів майстри-українці мали змогу приймати нових учнів тільки після 

того, як визволиться попередній учень (тобто через три роки), а майстри-католики 
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були вільні від таких обмежень. Не володіли рівними правами з католиками і сини 

українських кравців, будучи змушеними виконувати “майстерштуку” при вступі 

до цеху. В аналогічне становище потрапляли майстри-католики, які одружувалися 

з доньками українських майстрів [10, с. 22-26]. Відтак, за рішенням міської ради 

українські кравці могли за гроші вчити своїх учнів два роки, а за службу або 

відробіток – три роки. У разі смерті чи втечі учнів українцям, як і полякам, можна 

було відразу приймати на навчання нових. Сини кравців-майстрів як українців так 

і поляків зрівнювалися у правах на пільги при набутті ремесла. Однак, кравці-

українці, котрі здобували фах, не маючи родинних зв’язків з цеховими кравцями, 

повинні були сплачувати всі необхідні кошти та виготовляти “майстерштуку” [7, 

с. 101]. Таким чином, декрет раєцького суду став компромісним вирішенням 

суперечок в цеху, що задовольнило представників обох віровизнань та 

національностей, принаймні на певний період. 

Менш як за пів століття ситуація цілком змінилася на користь українців, 

принаймні формально: король Сигізмунд Август у 1572 р. видав привілей, яким 

українська громада була зрівняна у всіх правах з міщанами католицької віри. 

Згідно цього привілею кожний українець міг бути обраним до міської ради, 

безперешкодно отримувати міське право та складати присягу за прикладом 

поляків. Українці отримали право не лише вступати в ремісничі цехи, навчатись 

та працювати у будь-яких цехових ремеслах, але й обиратися старшими 

цехмістрами у цехах [9, с. 45-51]. Через спротив польської громади, привілей 

1572 р. не ввійшов у дію, а у 1578 р. король Стефан Баторій фактично ліквідував 

усі його положення, в тому числі й ті, що стосувалися вступу до ремісничих цехів 

[9, с. 54-56]. 

13 січня 1599 р. кравці-українці, котрі були повноправними членами 

кравецького цеху подали скаргу на кравців латинського обряду за обмеження їх 

прав, зневагу і кривди в спільному цеху. Заява започаткувала довгий судовий 

процес між членами кравецького цеху. Аргументи, якими апелювали кравці у 

гродському суді стосувалися всієї української громади Львова: “Ні львівські 
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вірмени, ні євреї не мають таких зв’язків з поляками, які має наш руський народ. 

А все ж таки вони користуються своїми правами повніше, ніж ми. Прийшли до 

нас, Русі, а з нами, Руссю, на Русі не хочуть жити згідно з давніми нашими 

правами і постановами, звичаями і порядками, не покоривши нас правом, 

відштовхують нас від прав, чи радше видирають у нас їх” [10, с. 71-74]. Таким 

чином, українські кравці продемонстрували не лише знання своїх прав та 

обов’язків, а й високий рівень свідомості та національної ідентичності. 

Суперечки між православними та католицькими ремісниками в спільному 

кравецькому цеху тривали досить довго. Так, у 1645 р. майстри-українці в 

раєцькому суді знову скаржилися на колег-поляків про позбавлення права голосу 

на цехових зборах, заборону розпоряджатися грішми зі спільної скарбниці та інші 

утиски [2, с. 404-406].  

Варто наголосити, що українських ремісників у їхньому протистоянні з 

майстрами та цехмістрами католиками матеріально підтримувало Успенське 

братство, надаючи кошти на судові витрати [1, с. 34]. Серед членів церковного 

братства були кравці (як цехові, так і нецехові), зокрема Дмитро Красовський, 

Микола Добрянський, Лука Бартникович, Андрій Кравець, Теодор Кравець та 

інші [6, с. 136]. 

Таким чином, наявність громадянства для майстрів-українців кравецького 

цеху не робило їх повноправними членами львівської громади на рівні з 

католиками. Українці приймали громадянство та вступали до спільного цеху у 

межах, які вони самі собі змогли вибороти у привілеях та відстояти у судах. 

Фактично, повноправні міщани-некатолики могли користуватися правами та 

привілеями міста настільки, наскільки це дозволяли їм власні привілеї.  
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СПЕЦИФІКА ПОСТРАДЯНСЬКОЇ РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОСТІ 

 

Логіка трансформації, як її розуміє класична транзитологія, лінійна: ринкові 

реформи та демократичні вибори прирікають транзит на успіх, попри 

контекстуальні та структурні особливості. Однак непростий хід пострадянських 

трансформацій привернув увагу науковців до структурних та історичних 

факторів. Осмислення впливу контексту на перебіг пострадянських 

трансформацій постає важливим завданням для науковців пострадянських країн. 

Якщо не торкатись загальновідомих класичних праць Д.Растоу, Х.Лінц, 

А.Степана, А.Пшеворські та ін., то серед вітчизняних та російських вчених можна 

виділити праці В.Гельмана, В. Горбатенка, О. Дергачова, О.Долженкова, Ф. 

Рудича, О. Фісуна. Серед них – методологічно важливі праці А. Колодій [1], А. 

Мельвіля [2], О.Романюка [3].   

Зокрема, реалізацію всіх національно-державних проектів на 

пострадянському просторі, незалежно від ступеня успішності їх результатів і 

стартових умов, необхідно розглядати у контексті краху Радянського Союзу і 

обумовлених ним характерних рис імперської спадщини. Розпад будь-яких 

імперських утворень, включаючи Радянський Союз, характеризується загальними 

наслідками: зростає конкуренція між різними політичними, економічними, 

культурними центрами, як зовнішніми, так і внутрішніми, відбувається 

деконсолідація кордонів різного роду. Субцентри і зовнішні центри намагаються 

виступити в ролі наступників колишнього імперського центру, включаючи 

концентрацію ресурсів і легітимують цінностей. Це призводить до активізації 

розбіжностей між різними політичними силами, групами населення, до 
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конкуренції публічних дискурсів щодо встановлюють питань. Результатом такої 

ситуації є створення вкрай несприятливих умов для зміцнення центрів нових 

держав, їх легітимації, формування стандартних універсальних норм і правил.  

Контекст існування більшості держав-сегментів колишніх імперій, російської 

та радянської, за винятком країн Балтії, що мали досвід суверенних держав у 

міжвоєнний період, а також Казахстану, Туркменістану і власне Росії (тобто 

країн, багатих природними ресурсами), зумовив збереження низького рівня їх 

здатності до самостійного управління територіями [4, с.134]. 

Пострадянські держави, які не стикнулися з проблемою сепаратизму, вже 

достатньою мірою захистили свій суверенітет і в основному завершили проекти 

державного будівництва. Ці країни також довели на практиці свою здатність 

протистояти в разі необхідності тиску як з боку Москви, так і Вашингтона. Тим не 

менше, як показують останні події в Україні, доля більшості пострадянських країн 

знаходиться в руках глобальних гравців, а тому питання про здатність багатьох з 

пострадянських територій перетворитися на справді суверенні національні 

держави поки відкрите. Однак владні еліти вже навчилися використовувати і 

США, і європейські структури, так і російський фактор як інструмент у власній 

боротьбі за виживання і доступ до матеріальних ресурсів. 

Досвід держав Центральної та Східної Європи показав, що часто-густо сам 

термін «держава» несе негативні конотації, зокрема через ототожнення з владою 

комуністичної партії. А це мало наслідком, на противагу теоретичним побудовам 

Д.Растоу, відсутність автоматичної лояльності громадян державі, відсутність 

співробітництва з органами влади та відсутність глибокої поваги до 

адміністративних та політичних рішень, тобто низку складнощів, що 

утруднювали демократизацію та непритаманні демократичним суспільствам. 

Особливо рельєфно це проявилося в країнах пострадянського простору. Звідси – 

економічна поляризація суспільства, фінансові кризи, сепаратизм, ксенофобія 

тощо. Політична фрагментація та деградація держави роблять неможливим 



 

125 
 

здійснення ліберальних свобод, тобто неспроможна держава загрожує 

ліберальним цінностям настільки ж фундаментально, як і авторитарна влада. 

Таким чином, класична парадигма демократичного транзиту, що склалася на 

початку 1990-х років в західній політичній науці та була некритично запозичена 

домінуючим вітчизняним дискурсом, виявилася неспроможною пояснити 

суперечливі наслідки пострадянських трансформацій. Це привернуло значну 

увагу до контекстуальних та структурних факторів, що впливають, інколи 

визначально, на транзит. Для пострадянських країн автор пропонує зосередитися 

на історичному минулому політичних систем, зокрема оцінити внесок 

інституціональної та ментальної спадщини СРСР.  
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Місто Львів, одне із найдревніших та наймальовничіших на Західній Україні 

щороку приваблює сотні тисяч туристів. Жителі міста та його гості мають змогу 

милуватися старовинними пам’ятками архітектури, залишеними нам у спадщину 

попередніми поколіннями. Невід’ємною складовою історико-архітектурного 

ансамблю м. Львова є історичні пам’ятки вул. Підвальної. Метою даної статті є 

висвітлити коротку історію збережених будівель та пам’яток минулого, 

розміщених на вул. Підвальній, або тих які мали важливе значення в історії міста, 

але зникли в результаті перебудов чи воєнних лихоліть. 

Часто можна почути: де ж той підвал, від якого назва вулиці? Спробуємо 

відповісти. У середні віки сучасною вулицею Підвальною проходив східний бік 

укріплень Львова. Звідси була найбільша небезпека, а тому був аж подвійний ряд 

мурів з кількома вежами, двома арсеналами, глибоким ровом та високим валом. 

Як виникли ці укріплення? 1445 року було споруджено підвальний ряд мурів, ще 

раніше — викопали рів і насипали вал. Міський арсенал завершили у 1576 році. 

Там не тільки зберігали зброю. Арсенал був і важливим вузлом оборони. На 

південно-східному розі укріплень, на валу, стояла Королівська бастея. Порохова 
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вежа, найбільша із львівських веж, — посередині валу. У 1638 році будівництвом 

Королівського арсеналу було завершено систему фортифікації східного боку. 

Вона вдало доповнювалася укріпленим монастирем костьолу кармелітів, ставком 

та природним рельєфом. Треба додати, що одночасно з арсеналом було 

споруджено чотири невеликих земляних укріплення — белюарди. Вони стояли на 

валу. Один з них — на тому місці, де зараз пожежна команда. Ще до системи 

укріплень входило болото (на початку вулиці М. Кривоноса) і Босяцька хвіртка. 

До речі, її історія досить цікава. 

1641 року було повністю споруджено костьол монастиря босих кармелітів. 

Але туди ніхто не ходив, бо не доберешся; дорогу перекривали вже згаданий 

ставок та болото. Монахи наполягали, щоб у Низькому мурі зробили хвіртку. 

Дарма протестували військові. Перемогли священнослужителі. І саме через цю 

хвіртку 1704 року шведи вдерлися у місто. 

А коли австрійці захопили Львів, було це у 1772 році, частину оборонних 

споруд використали під склади, а решту — знесли. Згодом розкопали і частину 

валу. Земля з нього пішла на те, щоб засипати рів. Власне, по ньому зараз 

проходить Підвальна. Під мостовими вулиці знаходяться і далі старі захисні мури. 

Через певний час тут почали виростати будинки. Так виникла вулиця “На 

валі”. Перша згадка про неї належить до 1801 року. Упорядкуванням вулиці 

зайнялися через десяток років. 1816 року в зв'язку з приїздом у Львів імператора 

Франца І вирівняли і засадили деревами площу. Через п'ять літ озеленили й вал. 

Виник сквер, який пізніше дістав назву Губернаторських валів. 

Не пізніше 1841 року з'явилася нова назва вулиці — Валова вища, або Верхні 

Вали (на противагу Нижнім Валам — сучасному проспекту Свободи). Якщо 

спочатку будинки зводили на самому валу, то пізніше — під валом. Чи не тому з 

1871 року вулиця вже йменувалася Подвалє. Сучасна назва — з грудня 1944-го. 

У 1975 р. в зв'язку зі спорудженням пам'ятника Івану Федорову знесено 

невеликий сквер перед Успенською церквою. Під час земляних робіт виявили 
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залишки Високого і Низького мурів, вежі Мулярів і Босацької хвіртки. До цих 

робіт точне розташування хвіртки було невідомим, визначалося приблизно. 

 На початку вулиці Лисенка бачимо Порохову вежу - один з нечисленних 

збережених елементів міських укріплень. Порохова вежа знаходилася на певній 

відстані від центру міста з міркувань безпеки, адже в ній дійсно зберігали порох. 

Бульвар нижче Порохової вежі - то залишки знесеного міського валу, а вулиця 

Підвальна утворилася після засипання рову. Далі йшов так званий низький мур з 

напівкруглими вежами (бастеями). Фрагмент низького муру разом з бастеєю 

відкритий біля Успенської церкви. Ще одну бастею можна бачити у підвалі бару 

"Під вежею", де відразу можна покуштувати львівського пива. Ближче до центру 

міста знаходився високий мур. Його невеликий фрагмент зберігся як задня стіна 

міського арсеналу, який знаходиться зліва від Успенської церкви. Міський 

арсенал збудовано в 1576 році. Тепер тут відділ зброї львівського історичного 

музею. 

Обороняти місто його мешканцям здебільшого доводилося самотужки, без 

участі регулярного війська. Через це міщани приділяли значну увагу військовій 

справі. Особливо культивувалася влучна стрільба. Тому і з’явилось у Львові 

Стрілецьке братство. 

Праворуч від Успенської церкви бачимо королівський арсенал. На відміну 

від міського арсеналу, який будувався коштом міста, королівський арсенал був 

зведений у 1640 році на кошти короля Володислава IV, котрий готувався до війни 

з Туреччиною. Свого часу його прикрашала металева скульптура святого 

Михайла. Тепер вона в експозиції відділу зброї у міському арсеналі. Поруч з 

Пороховою вежею знаходиться найстаріша в Україні шкільна будівля. У гімназії, 

яка діяла в цьому будинку, свого часу навчалися Леопольд фон Захер-Мазох 

(мозахізм), Маркіян Шашкевич та всесвітньо відомий фантаст Станіслав Лєм. 

На Підвальній є низка важливих з історичної точки зору будинків. 

Будинок № 2. Тут стояла зовнішня частина Босfцької хвіртки, її рештки 

збереглися в конструкції будинку, де зараз найстарше шкільне приміщення 



 

129 
 

Львова, збудоване 1818 року. В стіні школи збереглись рештки колишніх міських 

укріплень. До 1844 року будівлю суттєво перебудовано, зведено північне крило 

ймовірно за проектом Йогана Зальцмана. Нагляд за будівництвом вів ймовірно 

Флоріан Ондерка. Колись тут містилася так звана Домініканська гімназія [6].  

Будинок № 4. Порохова вежа. Як уже зазначалося, найбільша у системі 

фортифікацій Львова. Споруджена з каміння старого Міського арсеналу в 1556 р. 

У мирний час використовувалася як склад зерна. За середньовічною традицією 

вежу прикрасили ззовні скульптурою. Якими були ці прикраси, ми можемо тільки 

гадати, оскільки їх знищили під час реставрації 1821 р., а описів чи малюнків 

немає. Про призначення вежі можна судити з назви — тут зберігали порох. Назва 

ця з'являється в документах уже в 1651 р. 

Загалом майже 200 років, починаючи від австрійської окупації, вежа 

використовувалася як склад. І тільки в наші дні старовинній споруді знайдено 

інше застосування. Після ґрунтовного ремонту тут у 1959 р. розмістився Будинок 

архітектора. Вхід до вежі охороняють два леви з білого мармуру XIX століття, які 

серед сімох тисяч кам’яних левів у Львові відзначаються найбільшою мистецькою 

вартістю. 

Вежа займає велику площу, але внутрішні приміщення малі. І дивного тут 

нічого нема — адже стіни її товщиною - 3,5 метра. Сьогодні 2,5 метра башти під 

землею, адже вона осіла [2]. 

Будинок № 5. Міський арсенал, його збудували 1576 року, правда, вже на 

місці старого, що існував з 1430 року. Майстер Іван Лис. Він призначався для 

зберігання артилерії. У 1571-му згорів і був відновлений через три роки Павлом 

Щасливим (Римлянином). 1587 року перед арсеналом збудували ливарню для 

виготовлення гармат. В 1704 році під час осади шведами був спалений і 

зруйнований, але за два роки відбудований. Довжина арсеналу складає 53 метри. 

Він був прикрашений живописними скульптурними зображеннями, що зникли з 

часом. 
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 Арсенал, прибудований до Високого муру, був дуже потужним вузлом 

оборони. Товсті стіни з великою кількістю бійниць вежі токарів — з півночі та 

шевців — з півдня робили його майже неприступним. 

За арсеналом була територія єврейського гетто. З тієї сторони до арсеналу 

прибудували ще одну вежу (зараз її немає), У ній жив міський кат зі своєю 

родиною та помічником. Там же піддавали тортурам. Він відповідав за чистоту 

міста і мав в своєму цілий штат помічників та 4 охоронників. Сьогодні це 

виглядає чимось схоже на використання на суспільних роботах осіб, затриманих 

під час хуліганських дій та без постійного місця проживання. Однією з 

особливостей приміщень для тортур було використання окремої кімнати для 

зберігання мечів для відсікання голів. Меч ката міг відрубати тільки 99 голів і ні 

на одну більше. Тому в міського ката був їх запас, що складався з 7 мечів (один з 

них в історичному музеї). Вони називалися ритуальними. Правда було кілька 

виключень. Так Господар Молдовський перед стратою в якості останнього 

бажання замовив смерть від свого бойового меча, прикрашеного дорогоцінним 

камінням. По страті його дружина пришила голову до тіла своїм волоссям. І нині 

це тіло зберігається в криптах під Бернардинським собором.  

Посада ката була досить відповідальною, та прибутковою. Крім того, він мав 

право отримувати офіційні хабарі за зменшення болі під час тортур, які 

призначалися судом за порушення порядку на вулицях. На початку XVІІ століття, 

внаслідок конфлікту з єврейською громадою, катові надали інше приміщення, а 

вежу використовували під склад. У зв’язку з тим, що земля не приймала ката 

після смерті, його тіло ховали у труні вище рівня землі, та й ще поперек 

основного напрямку поховань на цвинтарі. Така могила збереглася у м. Городок 

Львівської області на міському цвинтарі. Пізніше в Міському арсеналі була 

тюрма. В ній ув'язнили гайдамаків, учасників Коліївщини — могутнього 

народного повстання на Правобережній Україні. 
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Наприкінці XVIII століття під час засипання рову, зник під землею і нижній 

поверх арсеналу. Натомість добудували третій. Про нижній поверх забули аж до 

70-х років нашого часу — його відкрили під час реставраційних робіт. 

Нині в арсеналі — експозиція музею зброї відділу історичного музею. Її було 

відкрито 18 травня 1981 року. Це перша є нашій країні такого роду експозиція. 

Потім за львівським зразком аналогічний музей створено у Вільнюсі, Москві. 

Сьогодні Міський арсенал є не лише одним з кращих музеїв зброї, але також і 

пам'яткою оборонної архітектури, побудованою в стилі ренесанс. 

Як уже згадувалося, з півдня до арсеналу прилягала вежа Шевців. Наприкінці 

XVIII ст. її розібрали, а на цьому місці в стіну арсеналу 1799 р. вмурували плити з 

гербами Львова, Яна Собеського та С. Яблоновського, зняті з Королівської бастеї. 

Під час реставрації арсеналу в 1980 р. плити зняли і зробили імітацію конструкції 

старої вежі [4]. 

Будинок № 6. У XVII ст. на цьому місці стояв бастіон. 1890 р. архітектор М. 

Шмітт побудував тут літній театр, але невдовзі його знесли і на його місці в 1900 

р. поставили той будинок, що стоїть зараз.  Він освячений у 1901 р. З того часу 

тут міститься пожежна команда. Будинок споруджений з кольорової цегли, в 

неороманському стилі. Над входом — фігура св. Флоріана, покровителя 

пожежників (автор Петро Войтович). 

У цьому ж будинку з самого початку розміщувалася станція швидкої 

допомоги (на конях), заснована 1893 р. Вхід з вул. Підвальної, тут же з початку 

століття знаходилися міська телефонна станція і деякий час — управління 

водогону. 

Будинок № 7. У XVI—XVII ст. на цьому місці стояла кам'яниця міщанина 

Івана Білдаги. У підвалі будинку після смерті Івана Федорова кілька років 

зберігалося устаткування його друкарні. Сучасний будинок композиційне 

становить єдине ціле з будинком № 20 по вул. Руській. Споруджений в 1906 р. у 

стилі української сецесії. Першим його власником була українська спортивна 

організація «Сокіл-батько», тому будівля називалася «Будинком Сокола». 
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Містилися тут й інші організації, зокрема Земельний іпотечний банк, найбільшим 

вкладником якого був митрополит Андрей Шептицький. У 20-х роках ХХ ст.. тут 

був зал засідань «Руської бесіди». У 1927 р. відбулася прем'єра п'єси Ярослава 

Галана «Дон Кіхот із Еттенгайма», що отримала першу премію [5]. 

Будинок № 9. Тут знаходяться Вежа Корнякта — пам'ятка архітектури 

національного значення у Львові та Каплиця трьох святителів — пам'ятка 

архітектури, частина комплексу Успенської церкви у Львові. 

Побудова вежі розпочалась у 1572 році коштом ставропігійського братчика-

магната Констянтина Корнякта, грецького емігранта з острова Крит, і тривала 

п'ять років. Архітектором її був Петро з Барбони, прозваний у Львові "Пудлем" – 

мабуть, через кучеряве волосся. Допомагав йому в роботі Павло Домінічі 

Римлянин. Вежа лежить у старовинному руському кварталі Львова, крім вже 

згаданої Руської церкви тут також знаходяться каплиця Трьох Святителів та 

Ставропігійська друкарня. 

Щоправда, Корняктівська вежа не збереглася у своєму первісному вигляді до 

наших часів. Початково вона не мала третього поверху, а закінчувалась 

ступінчастим пірамідним дахом з ліхтарнею. Лише уявивши собі її такою, 

зрозуміємо, чому Зіморович писав у своїй хроніці під 1578 роком: "Константин 

Корнякт вежу руську, піраміді подібну, способом йонським, коштом немалим, бо 

посередині будови упала, до кінця допровадив, а крім цього дзвоном крицевим 

голосною вчинив"... У порівнянні з теперішньою, вона була більш присадистою. 

Такою бачимо її ще на малій печатці Ставропігії 1591 року. Одначе вже у 1672 

році Корняктівська вежа стала жертвою пожежі. Тоді надворний архітектор 

короля Собеського Петро Бебер надбудував з цегли останній поверх й увінчав 

його граційним бароковим шоломом з чотирма крученими пірамідами на кутах. 

Завдяки цій винятково щасливій добудові Корняктівська вежа отримала більше 

стрункості й легкості, з якою, попри строгу монументальність своїх гранітних 

кондигнацій (частин, поверхів), високо зводиться до хмар. 
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Ще раз у XVIII столітті пожежа знищила шолом вежі, який на короткий час 

було замінено шатровим накриттям, щоб у 1795 році замінити нинішнім 

шоломом, детально відтвореним за Беберівським зразком. Вежа Корнякта, 

закладена у квадраті, чарує нас гармонією своїх пропорцій, у яких стрілчата 

стрункість поєднується з монументальною силою. Повна висота від землі до 

кінчика хреста сягає 65-85 м. Окремі її частини різної висоти (найвища 

посередині) відмежовані одна від одної сильно висунутими карнизами, при чому 

насаду третього поверху оперізує галерея. Стіни вежі розчленовані на три смуги 

глухими луками. Середній пілястр витягнутий вгору, бокові ширші. Нижні 

поверхи зведені за дорійським зразком, найвище псевдоіонійьке, але ані пропорції 

пілястрів, ні мотиви балкування не дотримуються строгої чистоти зразків 

італійського ренесансу. Усі ці відхилення від чистоти стилю можна би приписати 

індивідуальності архітектора, що своїм архітвором започаткував найхарактернішу 

добу львівського ренесансу. 

На Корняктівській вежі висить найбільший галицький дзвін "Кирило", 

повішений тут безпосередньо після завершення будівництва. Наприкінці XVIII 

століття, після багатьох пережитих пожеж та "турбацій" його перелито наново і у 

1786 році повішено назад на вежу. В сучасному вигляді "Кирило" має два метри 

висоти і стільки ж у діаметрі, прикрашений фігурами Розп'яття, св. Михайла та 

святого з пальмовою галузкою в руці. Напис каже про дату нового посвячення 

дзвону за єпископа Білянського, про його жертводавців та благодійників, серед 

яких бачимо й митця-маляра Остапа Білявського, та про те, що дзвін перелито в 

ливарні Теодора (Федора) Полянського у Львові. 

До речі, "Кирило" – це єдиний із дзвонів Корняктівської вежі, який завдяки 

своїм розмірам і славі врятувався від австрійської реквізиції під час Першої 

світової війни. Менші його товариші, не менш цінні з мистецького й історичного 

погляду – як-от славний Олександр, Іван (князь Корецький) та Дутка – пішли на 

переплавку. 
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Сьогодні Вежа Корнякта - пам'ятка архітектури національного значення. Це 

один із символів Львова, поряд з вежею Ратуші, вежею Бернардинського 

монастиря, дзвіницею вірменського та латинського соборів [1, 3]. 

Будинок № 11 Зведений на рештках вежі Мулярів, поставленої наприкінці 

XVI ст. і знесеної через 200 років. Фундаменти вежі були виявлені під час 

спорудження пам'ятника Івану Федорову. Тоді ж відкрили, як уже згадувалося, 

рештки Високого і Низького мурів, їх надбудували — показали трасу і 

конструкцію. У вежі відшукали підземний хід, який пролягав до міського 

каналізаційного колектора. А між мурами в 1977 р. поставили пам'ятник Івану 

Федорову (скульптори В. Борисенко, В. Подольський, архітектор А. Консулов) 

[4]. 

Будинок № 13 Королівський арсенал. На цьому місці вже 1575 р. стояв так 

званий Малий арсенал. Але оскільки в XVII ст. він виявився занадто малим, то в 

1639-1646 рр. на його місці був зведений новий (за проектом Павла 

Ґродзицького). Він дістав назву Королівського, оскільки 2/3 вартості будівництва 

сплатив король. 

Як і Міський арсенал, Королівський був прибудований до Високого муру і 

входив до системи укріплень. Цікава його внутрішня схема. У разі штурму — це 

пастка для тих, хто увірветься у двір, бо кожна точка двору прострілюється з 

вікон. 

При арсеналі діяли ливарня і майстерні. Над внутрішнім порталом стояла 

скульптурна група «Михайло-архангел вражає сатану», її виготовив львівський 

майстер Каспер Франке у 1638 р. У 1704 р. вона була пошкоджена шведським 

ядром. У 1821 р. скульптуру перекинув вітер, при падінні вона постраждала, але 

була реставрована 1824 р. У 1866 р. цю скульптурну групу поставили на 

Гетьманських валах — центральній алеї нинішнього пр. Свободи. Хулігани 

обламали позолочені крила Михайла-архангела. Тоді її забрали, тривалий час 

вона поневірялася на складах і врешті-решт потрапила до музею. Нині 

зберігається в Музеї зброї. 
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Арсенал виконував свої безпосередні функції до 1768 р. З 1927 р. 

приміщення використовують під державний архів. Після 1939 р. тут містяться 

фонди Центрального державного історичного архіву України та дирекція 

Державного архіву Львівської області [4]. 

Будинок № 17. Українська академія друкарства. В колишньому 

Радянському Союзі таких вузів було лише два: у Львові та Ленінграді. Наш був 

заснований 1930 року в Харкові, з 1945 року він переїхав у Львів. Ім'я Федорова 

йому присвоїли 1949 року — у зв'язку з 375-річчям книгодрукування на Україні. 

Зараз це академія друкарства [5]. 
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ІСТОРИЧНІ ПАМЯТКИ ПРОСПЕКТУ СВОБОДИ  

МІСТА ЛЬВОВА 

 

Проспект Свободи є головною вулицею Львова. Попередні назви: з 

середини ХІХ ст. – Кaроля Людвіга Вища та Кароля Людвіга Нижча. У 1871 р. 

вулиця Кaроля Людвіга Вища стала називатись Гетьманською на честь великого 

гетьмана коронного Станіслава Яблоновського, чий пам’ятник встановили у 1859 

р., а Нижча – просто Кароля Людвіга. З 1919 р. вул. Кароля Людвіга стала 

називатись вул. Легіонів.  У 1940 р. вулиці Гетьманська та Легіонів увійшли в 

склад однієї – вул. Першого травня. У 1941 р. її спочатку розділили на вул. 

Оперну (Opernstrasse) та вул. Музейну (Museumstrasse), а потім об’єднали під 



 

137 
 

назвою Адольф Гітлер Рінґ. У 1944 p. отримала назву вул. Першого  травня, а 

потім - просп. Леніна. У 1991 р. перейменoвана на просп. Свободи. 

Проспект Свободи є головною вулицею Львова. З ХІІІ ст. вздовж 

нинішнього проспекту протікало нове русло річки Полтви та проходила західна 

сторона фортифікацій Середмістя. У ХІІІ–XV ст. збудували так званий Високий 

мур. Це була висока стіна з каменю і цегли залишки якої збереглись на проспекті 

Свободи між будівлями №16 та №18.  

На місці, де тепер Національний музей та базар художніх промислів 

"Вернісаж", стояв Низький замок, який мав не стільки оборонне, як 

адміністративне значення. З його зовнішнього боку стояла Шляхетська 

(Szlachecka, або Судова - Sądowa) вежа (перед головним входом нинішнього 

Національного музею) та Наріжна вежа Низького замку (зліва від головного входу 

до театру ім. М. Заньковецької).  

У XVІ ст. збудовано зовнішній пояс міських укріплень у вигляді валу, на 

гребені якого була мурована стіна та влаштовано бастеї. В межах нинішнього 

проспекту Свободи це були бастеї: Фарська (поблизу хреста з розп’яттям на 

нинішній Марійській площі), Гетьманська (навпроти Національного музею) та 

Ґродська (між театрами оперним та ім. М. Заньковецької), а також зовнішні 

укріплення Єзуїтської хвіртки поблизу пам’ятника Тарасові Шевченку). Перед 

Єзуїтською хвірткою, пробитою у міських мурах на початку  XVІІ ст., через 

Полтву перекинули пішохідний місток. За лінією фортифікацій стояли поодинокі 

садибні будівлі Галицького (з кінця XVІІІ ст. Краківського) передмістя. 

Місцевість була заболочена і за переказами ще наприкінці XVІІІ ст. тут полювали 

на качок.  

З 1777 р. у Львові стали розбирати міські фортифікації. На місці валу та 

засипаного рову прокладено алею-променаду обсаджену деревами (Нижні, потім 

Гетьманські Вали) популярне тоді місце прогулянок львівських міщан. Поблизу 

колишньої Єзуїтської хвіртки у дерев’яній шопі було влаштовано перший 

львівський театр. У 1776 р. тут діяв німецький театр Ґьоттерсдорфа (Göttersdorf), 
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згодом німецькі трупи Гільфердінґа (Hilferding), Тоскані (Toscani), Булли (Franz 

Heinrich Bulla/ Franciszek Henryk Bulla), польські – Томаша Трусколявського 

(Truskolawski, 1780–1783), Войцеха Богуславського (Bogusławski), Домініка 

Моравського (Morawski). З 1795 р. під театр пристосували колишній 

Францисканський костел.[1] 

Непарна сторона проспекту від 1855 року називалася Кароля Людвіка 

Нижча, на честь намісника австрійського престолу ерцгерцога Кароля Людвіга 

(1833-1896), який 1855 року протягом півтора року мешкав на цій вулиці, від 1871 

року вулиця називалася Кароля Людвіга, від 1919 року – Легіонів, на честь 

польських військових формувань різних історичних періодів, у 1940 і 1945-1959 

роках – 1 Травня, на честь свята Міжнародної солідарності трудящих, у 1941 році 

– Опернштррассе, у 1942-1944 роках – Гітлеррінг, у 1959-1991 роках – Леніна.  

Парна сторона проспекту від кінця XVIIІ століття називалася Нижні Вали, 

бо пролягала на місці колишніх міських укріплень, розібраних у кінці XVIII 

століття, від 1855 року йменувалася Кароля Людвіга Нижня, від 1871 року – 

Гетьманською (або Валами Гетьманськими), на честь пам’ятника визволителю 

Львова від татар 1695 року гетьману Станіславу Яблоновському, що стояв 

навпроти теперішнього Національного музею від 1859 року, у 1941 році – 

Музеумштрассе, бо тут був Художньо-промисловий музей[2]. 

      Одним із перших пам’ятників які розташовувалися на цьому проспекті 

був пам’ятник С.Яблоновського який був виготовлений наприкінці XVIIІ 

століття і стояв біля стіни Нижнього замку. Пізніше, після руйнування Нижнього 

замку, він був прибраний; повторно його встановили в 1859 році на набережній 

Полтви перед площею Каструм, що утворилася в результаті знищення Нижнього 

замку. Вирізана з піщанику фігура гетьмана була представлена в лицарській збруї, 

із шоломом на голові й булавою в опущеній правій руці, через ліве плече був 

перекинений римський плащ. Встановлений був пам`ятник за те, що Станіслав Ян 

Яблоновський  командував порятунком Львова від нападу кримських татар у 1695 

р. У міжвоєнний період пам’ятник гетьману трактували як зайву деталь головної 
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міської вулиці. В 1932 році пам'ятник був перенесений, а після 1944 р. він зник. 

Подальша його доля невідома. 

Наприкінці ХІХ ст. Гетьманські Вали асоціювалися з ім'ям 

іншого гетьмана, а пізніше короля – Яна Собеського. Пам'ятник був урочисто 

відкритий у листопаді 1898 року. Автором проекту виступив Тадеуш Баронч, 

кам'яний цоколь виконав Юліан Марковський. Фігуру гетьмана відлили у Відні — 

місті, що в 1683році було врятоване від турецької облоги військом під 

командуванням Яна Собеського. Бронзовий вершник на кам'яному п'єдесталі 

зазнав впливу від пам'ятників Яну Собеському у Варшаві і Богдану 

Хмельницькому в Києві. 

В 1950 році «львівський гетьман» був перевезений до Варшави, звідти 

у 1965 році — до Гданьска, де був встановлений. 

В 1940 році перед пам’ятником Яну Собеському був 

встановлений  бетонно-дерев'яний обеліск із соцреалістичними фігурами солдата, 

робітника й селянина, так званий пам’ятник «Дружбі Народів».  На п'єдесталі 

знаходилися написи українською, польською та єврейською мовами. Монумент 

був зруйнований у червні 1941 року, ще до вступу німецьких військ у Львів. 

У червні 1941 року розпочалась підготовка до встановлення пам'ятника В. 

Леніну. Серед проектантів було близько 10-ти скульпторів з Києва, Одеси і 

Львова (серед львів'ян — Ю. Стажинський та М. Внук). Його мали завершити 

до 1942 р., але відкриття відбулося через 12 років. 

20 січня 1952 р. пам'ятник був відкритий перед входом до театру опери та 

балету у присутності 100 тисяч львів'ян. Автором пам'ятника був скульптор С. 

Меркуров, у здійсненні проекту брали участь архітектори В. Шарапенко та С. 

Француз. У 1959 році центральна вулиця міста отримала назву проспекту Леніна. 

Цей пам'ятник був демонтований з санкції місцевої влади 14 вересня 1990 року у 

присутності понад 50 тисяч громадян. Бронзову фігуру було пізніше розплавлено 

і використано для спорудження у Львові пам'ятника Жертвам комуністичних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_III_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/1898
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%83%D1%88_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1683
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_III_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/1950
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA
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злочинів. Після демонтації пам'ятника Леніну виявилось, що він був збудований 

на плитах Єврейського кладовища. 

Наприкінці 80-х років XX ст. розпочався новий збір грошей на пам'ятник 

Кобзареві у Львові: під тиском громадськості уряд УРСР 22 червня 1987 прийняв 

постанову про встановлення пам'ятника. Міська влада спочатку була проти 

реконструкції площі й встановлення пам'ятника на центральному проспекті — та 

львівський поет Богдан Стельмах закликав львів'ян приносити сюди квіти, що й 

остаточно закріпило місце для монументу. 

Обласний конкурс 1988 р.  і республіканський 1989 р. не визначили 

жодного проекту-переможця. Однак громадськість вимагала якнайшвидшого 

встановлення пам'ятника. Було ухвалене рішення про використання проекту 

скульпторів Володимира й Андрія Сухорських й архітекторів Юрія Диби та Юрія 

Хромея. У створенні «Хвилі Народного Відродження» брали участь не лише 

вітчизняні майстри, а також фахівці з Канади. 

Зібраних коштів не вистачало, тому українці з діаспори долучилися до 

проекту. Василь Іваницький організував збір коштів та виготовлення фігури поета 

в Аргентині. Відлиту скульптуру доставили кораблем до Гамбурга, а звідти 

перевезли до Львова. Пам'ятник освятили владики Православної, Греко-

Католицької, Вірменської та Римо-Католицької церков. Урочисте відкриття 

відбулося у першу річницю незалежності України 24 серпня 1992 року, на 

річницю прийняття декларації незалежності України [3]. 

Занурившись в історію проспекту Свободи починаєш розуміти історичну 

важливість цієї вулиці від самого зародження Львова до наших днів. Можна з 

легкістю погодитися з думкою, що це є головна вулиця Львова, яка стала театром 

розвитку подій не в одне століття. 
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ЛЬВІВСЬКА РАТУША 

 

Впродовж усіх часів львівська ратуша була центром місцевої влади та 

міського організму – серцем міста. 

Магдебурзьке право, отримане містом в 1356 році, дало місту поштовх для 

розвитку. Починається формування органу самоврядування – магістрату. 

Паралельно з цим починається будівництво першої ратуші яка служить і до тепер 

місцем вирішення усіх питань міста. Отже, будівництво найвідомішої будівлі 

нашого міста відбувалося на головній площі міста протягом приблизно 1372-1378 

рр. Основу ратуші складав камінь, а сама вежа була дерев’яна. На жаль, велика 

пожежа 1381 року знищила ратушу і все місто. Разом із будівлею згоріло чимало 

міських документів, які б могли допомогти заповнити пустоти історії величного 

міста лева.  

Не зважаючи на те що ранні згадки скупі, ми з впевненістю можемо сказати 

що в 1382 році ратуша уже була відновлена. Торгівельна зала і зала засідань, з 

яких складалася будівля, нагадувало типову споруду, яка будувалася у містах з 

магдебурзьким правом. 1404 році вперше на ратуші встановлено годинник, що 

показував велич і багатство міста. Міські документи прозвали його 

“громадським”. Механізм годинника перебував під пильним наглядом слюсарів та 

гармашів, що дозволяло йому точно і вчасно відбивати кожну годину. 
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Впродовж цілого століття будівля зазнавала змін. Найбільшою перебудовою 

ратуші стало будівництво західної частини споруди, розпочате 10 серпня 1489 

року. Нового вигляду ратуша набула ще у 1491. А остаточне оновлення ратуші 

відбулося у 1504 році, встановлення нового годинника, який автоматично 

відбивав годину. 

У ХVI столітті ратушу не одноразово охоплював вогонь. Ціле місто було 

зруйноване спершу в 1527 році, а згодом і в 1571 році. На щастя,будівля сильно 

не постраждала. 

Протягом 1589-1591 рр. ратуша зазнає декоративних змін, що були 

профінансовані патрицієм Станіславом Шоком. Головний вхід прикрасила 

ювелірно виконана кам’яна статуя в ренесансному стилі. Перед входом на високій 

колоні (2,5м) встановлено лева з геральдичним щитом в лапах, що здобуває славу 

в 1618 році. В 1874 році його переносять на Високий Замок. У ці ж роки біля 

східного крила появляється колодязь з постаттю німфиMeluzyny, виконана з 

бронзи. 

Третя реставрація, проведена за розпорядженням і коштами бургомістра М. 

Кампіана, тривала протягом 1617-1619 рр. Стару вежа була замінена 

восьмигранною з чотирма циферблатами, яку по периметру прикрашав балкон, де 

постійно знаходився сторож. Опирався балкон на 20 консолей, 8 з яких були 

левами зі щитами. Отже ратуша набула еклектичного і безладного вигляду, проте 

зберегла свою оригінальність і мальовничість. 

Вежа сягала 58 метрів.На її шпилі знаходився флюгер у вигляді лева. 

Протягом двох століть цей герб міста наповнювала містика. Після кожного 

падіння під час буревіїв, Львів навідували як природні лиха, так і історичні. Одне 

з таких озолотило лева. Над флюгером розміщувалася куля з орлом – польський 

герб. 

Внутрішній інтер’єр будівлі не поступався зовнішньому вигляду. Портрети 

королів і полководців в гербових оздобленнях прикрашали залу засідань Ради. 

Неперевершеність доповнювалася килими різних куточків світу, які поступово 
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перетворилися в уславлену колекцію. На превеликий жаль вона до нас не дійшла. 

У судовій залі висіла велика картина “Страшного суду”. Ізюминкою декору була 

зброя, яка знаходилася у всіх коридорах і кімнатах. 

На початку XIX століття урядом було прийнято проект зміни будівлі. За 

цим документом усі частини ратуші, окрім вежі, мали зноситись. Громадські 

прибудови розбирали з таким завзяттям, що це призвело до пошкодження цоколя. 

У ньому утворилася тріщина. Не зважаючи на те, що вежа перебувала у яскраво 

вираженому аварійному стані, комісія все ж таки вирішила відкласти ремонт, 

підписавши акт про її придатність. І уже 14 липня 1826 року у день підписання 

ратуша обвалюється. Усім членам комісії чудом вдалося втекти, але під руїнами 

загинуло 8 осіб. 

Урочисте закладення наріжного каменю нової ратуші відбулося 21 жовтня 

1827 року в присутності губернатора, бургомістра та архієпископа. Будівництво 

будівлі за проектом Ю. Маркля, Ф. Трешера та А Бондарашка відбувалося 

впродовж 1830-1835 років. За стилем вона нагадувала віденський класицизм. 

Велична будівля була виконана з цегли, чотириповерхова, квадратна в плані 

з внутрішнім двориком. Вартість будівництва склала близько 500 тис. крон – що 

на той час є захмарною сумою. Маючи значно більші розміри, ніж попередня, 

нова ратуша вміщала у 156 кімнатах та дев’яти залах не тільки магістра, а й інші 

установи. 

Нова вежа ратуші піднімалася у небо на висоту 65 м. Купольне завершення 

та годинник, виконаний австрійськими майстрами, стали лише доповненням 

величі будівлі. 

Наступне відновлення ратуші відбулося після повстання проти 

австрійського уряду. Для придушення повстання 2 листопада 1848 року було 

використано артилерію, якою було обстріляно центр міста. Вежа та верхня 

частина будинку були сильно пошкоджені пожежею. Обвал куполу знищив 

механізм годинника. 
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Уже в 1851 році будівлю було відновлено. Купольне завершення 

перетворився на зубчасте. Рівно через рік на вежу встановили новий годинник. 

Перероблений механізм до сьогоднішнього дня відбиває години розказуючи нам 

усю історію міста. 

Майже століття будівля ратуші не зазнавала змін. Чимало проектів 

перебудови було створено. Однак реалізований був лише один, за яким був 

реконструйований інтер’єр у стилі конструктивізму та змінено перекриття на 

залізобетонне. 

З 1939 року в будівлі розміщується Львівська міська рада. 
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ІСТОРИКО-АРХІТЕРКТУРНИЙ АНСАМБЛЬ ЛЬВІВСЬКИХ ВУЛИЦЬ 

КЛЕПАРІВСЬКА ТА РАППОПОРТА 

 

Як справжній діамант Східної Європи, Львів нагадує музей під відкритим 

небом, у ньому знаходиться 2000 історичних, архітектурних і культурних 

пам'яток. Місто було засновано в середині ХІІІ ст. (1256 р.) князем Данилом 

Галицьким і названо на честь його сина Лева.  Проте на місці, де тепер стоїть 

Львів, було в прадавніх часах якесь поселення, назва якого не відома. В різних 

околицях міста: на Високому Замку, Цитаделі, Личакові, Янівськім передмісті 

знаходять час від часу камінні ножі, топірці, стріли, також різні знаряддя з кості і 

рогу, ще глиняний посуд дивної форми. Все це свідчення того, що тут з прадавніх 

часів було поселення. 

Львів швидко став торговельним та економічним центром регіону. Вигідне 

розташування міста на перехресті торговельних шляхів з портів Чорного та 

Балтійського морів, з Києва, Центральної та Західної Європи сприяло його 

швидкому економічному розвитку. Географічне положення та природні ресурси 

вабили чужинців: татар, німців, угорців, поляків, литовців, австрійців та шведів. 

Протягом віків вони приносили сюди свої культуру і традиції, релігію - звідси в 

архітектурі Львова суміш готики та барокко, ренесансу та романського стилю, 
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рококо та ампіру, сучасної еклектики та конструктивізму. Однак впродовж всієї 

історії впливи української культури залишалися у Львові визначальними. 

Село Клепарів виникло близько 1430 року як фільварок львівського 

міщанина Андрія Кльоппера (Клобера). Первісна назва «Клоппергоф» 

трансформувалася з часом у «Клепарів».  

Ця приміська громада тягнулася від Полтви до нинішньої станції Клепарів 

при вулиці Шевченка і була приєднана до Львова лише 1930 року. Місцеві 

городники вирощували тут власний сорт черешень, який славився великими 

розмірами та смаком далеко за межами Львова. Однак у 1870-х, коли проклали 

залізничну колію на Підзамче і далі до Бродів, знамениті клепарівські черехи 

(черешні) пропали. Можливо, крім диму та шуму паровозів, у цьому винні також 

численні підприємства, що почали виникати на північних околицях міста.  

Вулиця Клепарівська розташована у Шевченківському районі між вулицями 

Шевченка та Єрошенка. Дорога до приміського села Клепарова пролягала здавна 

поміж оселями Краківського передмістя та Архієпископським фільварком.  

1955 року Клепарівську назвали на честь радянського розвідника Ніколая 

Кузнєцова (1911-1944), який у Львові здійснив успішний атентат на віце-

губернатора дискрикту Галичина Генеральної губернії Отто Багера. Втікаючи зі 

Львова, Кузнєцов, перебраний в уніформу німецького офіцера, загинув у березні 

1944 року на Бродівщині. За однією з версій, - у бою з УПА, за іншою - від рук 

співпрацівників НКВС. З 1990 року вулиця знову називається Клепарівською.  

Будинок інвалідів.  

На вулиці Клепарівській, №35 знаходиться колишній Будинок інвалідів, 

а нині Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 

Будинок інвалідів було побудовано в 1855-1863 рр. під керівництвом 

архітектора Едуарда Каллера (за проектом арх. Теофіла Гансена) в аркадному 

стилі (Rundbogenstil) за розпорядженням та на кошти австрійського імператора 

Франца Йосифа І, за сприяння генерал-ад’ютанта імператора графа Грюнера. 

В архітектурі Будинку інвалідів домінує монументалізм (довжина головного 
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фасаду 165 м), що було характерним для творчості Т. Гансена того періоду. 

Фасади будівлі зведено зі звичайної цегли, проте за кольором викладено жовті та 

червоні смуги. 

Триповерхова будівля у формах романської фортеці на головному та 

тильному фасадах має 26 скульптурних елементів і 8 барельєфів (авт. 

Ц. Годебський, А.М. Пер’є). Майже двохметрові скульптури Воїна (фігура 

чоловіка) і Спокій (фігура жінки) встановлені з обох сторін від австрійського 

герба, а палітра та кисть біля їхнього підніжжя символізують Науку та 

Мистецтво. Скульптурне оздоблення інтер’єру, на жаль, до наших днів не 

збереглося. 

Будинок був розрахований на розміщення та утримання близько п’ятисот 

інвалідів. Центральна частина будівлі призначалася для офіцерів, а ліве та праве 

крило – для молодших офіцерів та солдатів. У вежах центральної частини 

будинку інвалідів розміщувалася квартира генерала-коменданта та його 

канцелярія. В одному крилі знаходилася філія гарнізонного госпіталю. 

Урочисте відкриття закладу відбулося 4 жовтня 1863 р. в день іменин 

Цісаря. Освячення провів пан фельдсуперіор (високий чин представника церкви у 

війську) П. Брадовскі. 

В 1939-1941 та 1944-1954 роках будівлю займала в/ч 7480, а з травня 1954 

р., за рішенням Міністерства внутрішніх справ СРСР, в будинку розміщено 

Київське пожежно-технічне училище, яке згодом перейменували на Львівське 

пожежно-технічне училище МВС СРСР. 

В 1983-1988 рр. було спроектовано та надбудовано четвертий поверх 

головного корпусу, де розмістилися 4 дивізіони. В 1993 р. педагогічний колектив 

училища першим серед навчальних закладів МВС України перейшов на 

викладання всіх предметів українською мовою. 

21 червня 2001 р. Львівське пожежно-технічне училище МВС України 

реорганізоване у Львівський інститут пожежної безпеки МВС України, а з 27 

січня 2003 р. Інститут перейшов у підпорядкування Міністерства України з 
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надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. 

29 березня 2006 р. Львівський інститут пожежної безпеки МНС України 

реорганізований у Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. 

На території університету розташована церква – каплиця Покрови 

Пресвятої Богородиці, побудована в 1855-1863 рр. у комплексі з головним 

корпусом. Фасад каплиці прикрашали надбрамне Розп’яття і скульптури: Віра, 

Релігія та апостоли св. Петро і св. Павло, а всередині знаходилися 12 скульптур 

святих. На жаль, скульптури, ліпнина, барельєфи та розписи до наших днів не 

збереглись, тому що з 1939 р. приміщення каплиці використовувалось як речовий 

склад. 

Лише у квітні 1993 р. завдяки клопотанню тодішнього ректора училища – 

полковника внутрішньої служби Б.М. Грицая – речовий склад було перенесено в 

інше місце та розпочато відновлювальні роботи. У травні 1994 р. на куполі 

каплиці встановлено хрест. Реставрація та оздоблення храму здійснювалась за 

пожертви курсантів та випускників університету. Урочисте освячення 

відновленого храму відбулося 11 жовтня 1998 р. за канонами Української 

православної церкви. Настоятель храму – протоієрей Роман Великий. 

Львівська Пивоварня 

На вулиці Клепарівській, №18 знаходиться ВАТ “Львівська пивоварня”, 

історія якого налічує понад 300 років.    

У Львові пивоваріння почало розвиватися на початку ХV століття, коли 

створювалися і міцніли різноманітні ремісницькі цехи. Тоді виник і цех 

броварів. 1425 роком датовано перший статут цеху броварів, який зберігся до 

наших часів. Розвиток пивоваріння був стрімким і бурхливим. Поява 

необмеженої кількості броварень завдавала клопотів як міській владі, так і 

королівським намісникам. Тому в 1533 році король видав указ, що регламентував 

пивоваріння у місті. 
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У другій половині ХVII століття граф Станіслав Потоцький надав монахам 

єзуїтам право побудувати у Краківському передмісті Львова, на колишній землі 

Белзеччина, броварню, "щоб пиво варити своє і добре". 

 В 1715 році на Клепарові постало перше промислове броварне 

підприємство. Пиво насправді варили добре. Для нього брали чудову воду з 

місцевих артезіанських свердловин, якісний хміль та солод з ячменю найвищого 

ґатунку. Пиво давніх львівських броварів швидко стало улюбленим напоєм не 

тільки на львівських теренах, воно набуло популярності у всій Європі.  

На території підприємства з 2005 р. діє перший в Україні музей 

пивоваріння, відкритий з нагоди святкування 290-ї річниці “Львівської 

пивоварні”. 

Гора Страт. 

Вулиця Клепарівська пролягає під Гицлевою горою (інші назви гора Страт, 

або Справедливості). У середньовіччі міський кат мав обов'язок також очищати 

місто від нечистот та бездомних тварин. Тож помічниками його були також 

гицлями, які, за переказами, селились під цією горою. 1769 року тут страчували 

гайдамаків. На вершині гори стоїть обеліск на честь повішених тут 31 липня 1847 

року учасників повстання 1846 року Теофіла Вісньовського та Йосифа 

Капустинського. Польські конспіратори намагалися в лютому 1846-го підняти 

повстання в Галичині та на землях, що перебували тоді під владою Росії і Прусії. 

Однак проти шляхтичів-конспіраторів виступили селяни, які виловлювали 

повстанців та передавали їх австрійській поліції. У Західній Галичині, в околицях 

Тарнова, селяни-поляки, розлючені на своїх дідичів, убивали шляхтичів, 

отримуючи нібито за це винагороду від австрійської влади. Подейкували, що 

урядовці платили селянам за голови шляхтичів, які ті приносили їм у мішках, 

хоча жодних доказів цього історики так і не знайшли. В польській історіографії ці 

події описані як "галицька різня".  

Як писав Степан Шах, Йосиф Капустинський (1818-1847) не був поляком, а 

походив із греко-католицької міщанської родини з містечка Товстого на 
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Тернопільщині. Але, студіюючи у Львові, зв'язався з польськими конспіраторами 

і став одним з організаторів повстання. Очолюючи загін повстанців, він 

намагався зайняти місто Пільзно біля Тарнова. Капустинського заарештували і 

стратили разом із Вісньовським, звинувативши їх у державній зраді.  

На місці їх страти 1895 року спорудили обеліск роботи скульптора Юліана 

Марковського. Пам'ятник у дещо пошкодженому виді стоїть донині, щоправда, 

не зберігся орел, який колись був на вершині обеліска. 

Довкола пам’ятника засадили сквер, який назвали парком Вісньовського. У 

листопаді 1918 року довкола гори Страт точилися затяті бої між українським 

військом та польськими повстанцями.  

Притулок для вбогих фундації брата Альберта 

Під горою Страт при вулиці Клепарівській, 16 за проектом Юліуса 

Гохберґера у 1891-1896 роках було збудовано комплекс притулку для вбогих 

фундації брата Альберта. Щоправда, нинішні власники будівлі зіпсували її 

зовнішній вигляд, пофарбувавши фасад, орнаментований кольоровою цеглою, у 

рожевий колір.  

Засновник фундації Адам Хмєльовський (1845-1916) брав участь у 

польському повстанні 1863-1864 рр. У бою під Конєцполем був поранений і 

втратив ногу. Після поразки повстання Адам Хмєльовський навчався малярства у 

Варшаві. Граф Володимир Дідушицький надав йому кошти для студій в Академії 

мистецтв у Мюнхені. У 1879-1880 роках Хмєльовський жив у Львові, де написав 

кілька картин на релігійні теми. У ці роки художник вирішив присвятити себе 

служінню Христу як монах - брат Альберт. Однак не вдовольнився лише 

чернечим життям в орденах єзуїтів, а потім францисканців, а вирішив допомагати 

бідним та бездомним. 1888-го року брат Альберт заснував свій перший притулок 

у Кракові. Згодом йому вдалося організувати притулки для бідних і бездомних, 

будинки для сиріт, лікарні для калік та хворих.  

1882 року брат Альберт уклав угоду з магістратом Королівського 

столичного міста Львова про створення притулку в будинку, який міська рада 
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надала на вулиці Клепарівській, 16.  "Кожний вбогий, який звернеться до цих 

притулків, повинен знайти тут узимку і влітку місце для проживання, голодний і 

обдертий - харчування та допомогу у вбранні, вбогий, що не має роботи, - працю 

та заробіток... Ці заклади мають бути домами тимчасового притулку, постійного 

проживання та праці для волоцюг, жебраків, безробітних та бездомних..." - 

йшлося в цій угоді. Фундація брата Альберта дбала не лише про допомогу 

нужденним, але й про їх моральне здоров'я та навернення до християнства і 

чесної праці.  

Папа Іван Павло ІІ 1983 року в Кракові беатифікував брата Альберта, а 12 

листопада 1989 року відбулася його канонізація. В останні десятиріччя фундація 

Святого брата Альберта відновила свою благодійну діяльність у Польщі.  

Вулиця Раппопорта 

Не менш ціковою є бічна вулиця Клепарівської – Раппопорта. Вона має 

довжину 270 м. Вулиця простягається у східному і (частково) південно-східному 

напрямку від рози вулиць Базарна — Джерельна — Шпитальна — Шолом-

Алейхема до вулиці Клепарівської.  

До Другої світової війни вулиця називалась Раппопорта (Rappoporta), на 

честь Якова Раппопорта — відомого львівського лікаря та філантропа 1-ї 

половини XIX ст. За радянської влади носила назву Джамбула, на 

честь казахського поета Джамбула Джабаєва. За незалежної України вулиці 

повернули її історичну назву. 

 На вулиці розташовані житлові 3- і 4-поверхові будинки, зведені в кінці 

XIX і на початку XX ст. На північній (парній) стороні вулиці розташовані 

корпуси колишнього єврейського шпиталю, серед яких особливо виділяється 

будинок № 8. Це монументальна двоповерхова споруда, виконана у східному 

(мавританському) стилі, з триповерховими ризалітами та оригінальною банею. 

Архітектор — Казимир Мокловський, споруджено в 1898—1901 роках. Нині тут 

міститься пологове відділення 3-ої міської клінічної лікарні. 

Єврейський цвинтар  

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2)
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%94%D0%B2
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Старе єврейське кладовище, що розташовувалось у Львові на території 

нинішніх вулиць Раппопорта, Базарної, Броварної та Клепарівської було одним з 

найдавніших і найбільш цінним в Європі. Перша згадка про давній кіркут в 

міських актах датується 27 травня 1414 року. Цей цвинтар довгі роки залишався 

спільним для обох єврейських общин: передміської, заснованої ще в княжі часи, і 

міської, що постала після розбудови нового міста за часів польського короля 

Казимира ІІІ. Кіркут офіційно було закрито 22 серпня 1855 року. 

За 500-річну історію тут, на території близько 3 гектарів, згідно з оцінкою 

фахівців, поховано від 25 до 30 тисяч осіб. Цвинтар знищили спочатку німецькі 

окупанти, а пізніше радянська влада. Як історико-культурна пам’ятка кіркут 

проіснував під опікою єврейської громади до 1942 року. Під час німецької 

окупації на цьому цвинтарі знову почалися несанкціоновані поховання осіб, які 

померли від інфекційних хвороб. Останки не кремували, Точне місце 

захоронення не фіксували, тому німецька окупаційна влада не тільки заборонила 

функціонування кладовища, але й почала його планомірно ліквідовувати. 

Радянська влада продовжила гітлерівські починання і єврейське кладовище 

у Львові було кінцево зруйновано. Давні нагробні плити використали для 

замощення вулиць та спорудження підпірних стін нинішнього ринку «Наш 

ринок» та частини Краківського ринку. Плитами нагробків з давнього 

єврейського цвинтаря вимощене також подвір’я тюрми на Лонського. 

На території давнього єврейського кіркуту колись стояли єврейський 

шпиталь (тепер Третя міська клінічна лікарня на Раппопорта, 8), амбулаторія та 

шпиталь старців (нині це клінічна лабораторія названої лікарні), які були 

побудовані для потреб єврейської громади. 

До нашого часу збереглася фотофіксація кладовища з 1920–1930-х рр. та 

графічні рисунки, які виконали студенти Львівської політехніки. 

Висновки.  Львів – це перлина архітектури. Львів – це місто, в традиціях і 

архітектурі якого гармонійно об'єдналася старовина та сучасність, різні 

архітектурні стилі. Великий вплив на культуру й архітектуру Львова мали 
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Австро-Угорська імперія і Польща. Магнати і меценати XVI-XVII століть 

запрошували талановитих майстрів з усієї Європи, які створили унікальну 

перлину архітектури. Варто приїхати сюди, щоб відчути неповторний дух, смак і 

пристрасть Галичини; пройтися по вузьких вулицях Старого міста, обійти Площу 

Ринок, помріяти в одній з кав'ярень, подивитися на місто з гори Високий Замок. І 

тоді, після неспішного знайомства з містом Ви відчуєте містіку середньовіччя. 
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ВИНИКНЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СПОРТИВНОГО ТОВАРИСТВА 

“СОКІЛ” НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ 

 

Вивчення історії спортивного руху кінця ХІХ початку ХХ століття на 

західноукраїнських землях є актуальним, та як спортивні об’єднання були 

чи не єдиними осередками в цей період, через які українська молодь могла 

згуртуватися для відстоювання своїх власних національних інтересів. Через 

створення таких організацій втілювалася ідея “утворення мілітарних 

організацій за національною ознакою“ [5. C. 92]. Як приклад, український 

політичний і державний діяч, головнокомандувач Української повстанської армії 

Роман Шухевич вийшов саме з львівського спорту, де він неодноразово 

здобував визначні нагороди з плавання. Також через спортивне життя 

цікаво спостерігати за побутовим життям населення тогочасного Львова, 

адже варто нагадати, що спорт як і тоді так і сьогодні був чи не однією з 

основних форм відпочинку городян. 

Сокільський рух як такий утворився в Чехії, одним із перших ініціаторів 

сокільництва був Мирослав Тирш. 

Обов’язковим елементом діяльності сокільских товариств було відкриття 

при них бібліотек, протипожежних груп. Для “Соколів” характерна була особлива 
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форма одностроїв, застосовувався музичний супровід, існували певні правила 

вітання і взаємозвертання (в українській мові – “Гаразд“ побратим, 

посестра). 

Досить швидко “Сокіл” розповсюдився і на всі інші слов’янські народи. 

Перше спортивне товариство “Сокіл” (Роlskіе Тоwаrzystwo Gimnastyczne “Sokół”) 

на теренах Польщі утворилося в 1866 році. Цікаво, що польський сокільський 

рух зародився саме у Львові, а ініціаторами його створення були Клеменс 

Жукотинський та Людвік Гонтельталь [1. C. 34]. Власне, назва “Сокіл” 

з’являється лише у 1869 р. 

В часі заснування польського “Сокола” у Львові налічувалось 125 членів, а 

вже в 1892 товариство об'єднує понад тисячу членів. 

До 1884 року організація діяла лише у Львові і тільки після того часу 

починає розповсюджуватись на всю Галичину. 

З квітня 1881 р. польський “Сокіл” у Львові почав видавати свій 

щомісячний друкований орган “Przewodnik gimnastyczny” за першого 

редактора якого був П. Жулинський. До 1884 р. наклад складав 650 примірників, на 

початку 1885 р. він становив понад тисячу примірників, в 1907 р. наклад досягнув 

цифри у 20000 примірників [4. C. 125]. Дана статистика свідчить про те, що 

сокільский рух за досить короткий період часу здобув досить широкої 

популярності на теренах Галичини. 

Одним із наслідків такого широкого зацікавлення сокільським рухом став 

перший публічний виступ польських “Соколів” під проводом Жаготи 

Крувчинського 5-6 червня 1892 р. у Львові на честь 25-річчя польського 

“Сокола”. Варто зауважити, що на цей захід приїхали і представники чеського 

спортивного руху з Праги, який очолював доктор Шнайдер. Цей приїзд за 

свідченнями тогочасної преси справив велике враження на тогочасне 

суспільство. “Прибулі з Праги “Соколи” були в однакових уборах, з 

однаковими відзнаками, розмовляли рідною мовою. Саме чехи дали духовний 
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поштовх до заснування українського “Сокола” [7. C. 22]. В 1894 р. відбувається 

і другий великий Здвиг, в якому брало участь близько 1500 осіб. 

Перше українське товариство було створено за сприяння Клима Жмури і 

Павла Думка в селі Купчинах на Тернопільщині 17 липня 1892 року, через місяць 

після виїзду чеських “Соколів” зі Львова [3. C. 19-20]. Цього ж дня в залі 

Народного Дому у Львові відбулися збори під головуванням учителя 

гімнастики Онуфрія Геціва, вчителя Бучацької гімназії. Йому допомагали 

В. Лаврівський, В. Кулачковський і студент філософського факультету 

С. Яричевський. Збори відкрив В. Кулачковський. Він наголосив на тому, що 

українська нація закута в залізні кайдани, які нелегко розірвати: “Нам треба 

залізної сили і тому мусимо набрати такої сили, а тоді пірвемо кайдани. (...) 

Бракує нам товариства, що вчить розвивати силу кожного українця зокрема. 

Лучити українців разом, щоб була велика непереможна сила. Таке товариство 

маємо оснувати” [2. C. 5]. 

Збори, як зазначають газети, спочатку ухвалили статут, який підготував 

Роман Лаврівський, та затвердили назву “Сокіл” для майбутнього руханкового 

товариства.  

Галицьке намісництво довго не затверджувало статут. Двічі влада 

відхиляла його, хоч це був по суті переклад чеського статуту. І тільки після 

прийняття рішення про поширення цього статуту на Буковину було офіційно 

затверджено статут спортивного товариства “Сокіл”. 

Статут “Сокола” визначав відзнаки організації. “Соколи” мали власний 

прапор (лев на синьому полі), гімн (“Соколи, соколи, ставайте в ряди”), гасла-кличі 

(“Всі вперед – всі раз”, “В здоровому тілі – здорова душа”, “Де сила – там воля”), 

сокольське вітання – “Гаразд”. 

11 лютого 1894 р. у Львові в залі “Руської Бесіди” по вул. Вірменській, 2 

відбулися І Загальні збори українського товариства “Сокіл”. Саме з цього часу і 

починається історія організованого українського сокільського руху на 

західноукраїнських землях. 
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Розвиток вищезазначеного руху в своїй історії налічує майже піввіковий 

відтінок часу, від офіційного створення першого товариства “Сокіл” у Львові 

1894 р., до цілковитого припинення сокільских товариств 1939 року. 

Історію львівського сокільництва можна умовно поділити на два періоди: 

1894-1914 рр., тобто до початку Першої світової війни, і відповідно – 1920-

1939 рр., тобто до входження Львова в склад Радянського Союзу. 

Найвищим органом “Сокола” були загальні збори членів. Участь в 

товаристві вимагала певних членських внесків. Кожний член товариства, який 

заплатив місячну плати, мав право тричі на тиждень відвідувати гімнастичні 

вправи. 

Вся робота в товаристві проводилась у комісіях з 3-7 людей. На протязі 

років назви комісій змінювалися. 

Так наприклад у перший рік існування діяльність “Сокола” проводилась у 

таких комісіях: “забавова” (проведення вечірок, вечорів, різних імпрез), 

“гімнастичної термінології” (для створення і впровадження спеціальних 

термінів), “одягові” (для створення підручників і статутів для сільських та міських 

гімнастично-пожежних товариств), а також комісія, яка винаймала домівку для 

товариства. 

Однією із перших ініціатив А.  Будзиновського стає активне 

впровадження вправ, пов’язаних з протипожежним навчанням і створення 

пожежно-руханкових філій. Щоб підготувати пожежних інструкторів, було 

організовано пожежні курси. Також під час свого перебування при керівництві 

“Соколом” Будзиновський видає підручник “Туристка” і готує до друку 

посібник “Пожарник”. Варто зазначити, що останній був єдиним 

підручником на українській мові такого характеру і за твердженням Оксани 

Вацеби, він був перекладений на польську мову, і з нього навчались і в 

польськомовних закладах [3. С. 50-51]. 

Першу пожежну філію ‘Сокіл” було утворено на Скнилові. 
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З 1 жовтня 1901 р. за ініціативою і під керівництвом Івана Боберського 

розпочинається навчання для членів учительського кружка. Першими 

учителями були Степан Гайдучок, Петро і Тарас Франко, Євген Любович. Так 

Петро Франко викладав фізкультуру у львівських школах, брав активну участь в 

українському пластовому житті. Ще один син Франка – Тарас після Першої 

світової війни вчителював в Академічній гімназії у Львові. 

З метою залучення до занять спортом усього населення у 1902 р. був 

створений жіночий рахунковий відділ. 

В 1903 році при товаристві організовується музична секція, яка згодом 

переростає у вищий навчальний заклад. Це був перший заклад такого рівня, який 

базувався на вивченні музичних мистецтв, а один із його засновників Ярослав 

Вінцьковський написав гімн для “Соколу”. 

Однак головним завданням була спортивна робота. Члени товариства 

займалися такими видами спорту: велосипедний, веслування, фехтування, лижний 

спорт (лещитарство), ковзанярський та санний спорт, хокей (гаківка), баскетбол 

(кошиківка), бокс (стусан), туризм (мандрівництво). З 1912 року було введено 

стрільбу. 

На початку XX ст. український “Сокіл” став потужною організацією. 

Свідченням цього є сокільські здвиги (зльоти) в Стрию в 1909 р., Тернополі у 

1910 р., у Станіславові в 1911 р., здвиг в 1911 р. у Львові, цього ж року в 

Бережанах, в 1912 р. у Калуші, Жовкві, Підгайцях, Роздолі, Снятині, Окружний 

здвиг у Львові 1913 року, в тому ж році в Рава-Руській, Олеську, Білім Камені.  

Ці здвиги мали значення не тільки для розвитку фізкультури і спорту, але й 

для національної консолідації та піднесення рівня національної свідомості. 

Одним же з позитивних факторів якій сприяв розвитку зовнішнім 

стосункам “Сокола” було проведення щорічних Всесокільских Здвигів у 

Празі, які збирали соколів – представників усіх слов’янських народів. Це 

дійство проходило зазвичай в липні. 
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Товариство “Сокіл” здійснювало велику видавничу діяльність. До середини 

30-х рр. XX ст. було видано 130 найменувань літературних видань. Видавались 

підручники, посібники, правила змагань, описки вправ, календарі та ін. 

Видавничу справу товариства розпочав В. Лаврівський, який у 1895 р. 

опублікував календар для “Соколів” та правила гри у футбол. Згодом 

І. Боберський видав “Рухові ігри і забави”, “18 м’ячевих ігор”, І. Мриця – “Наука 

їзди на лещатах”, Д. Навроцька – “Вправи вільноруч для жінок”, Т. Франко – 

“Підручник шведської руханки”, Є. Жарський – “Самооборона” та ін. 

В загальному можна сказати, що “Сокіл” розвивався досить органічно на 

протязі всього свого існування. Це було перш за все товариство, яке 

зосереджувало увагу більше на фізкультурі. чим на спорті. З часом (особливо 

після 1910 року) воно втрачає свою популярність серед населення зважаючи на 

розвиток інших товариств та клубів, які починають робити акцент на вихованні 

спортсменів окремого профілю. Але все ж таки воно відіграло значущу роль в 

Українському спорті, як організація, яка однією з перших звернула увагу на 

спорт як невід’ємну частину людського життя та, яка об’єднала в собі людей, 

що в майбутньому стали одними з найякісніших бійців української армії. 
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