
Пожежа в  Холмі і Знесіння. 

 

Знесіння – Регіональний Ландшафтний Парк Львова, котрий налічує 

велику кількість геологічних пам’яток природи, як дно міоценового моря, 

гора Лева, гора Стефана, неймовірну кількість цікавих рослин, проте ще 

більше тут нерозгаданих та невивчених історичних таємниць. 

При проведенні днтальних досліджень таких територій, як РЛП 

«Знесіння»
1
 відкривається перспектива ширших досліджень історії м. Львова, 

та краєзнавчих досліджень України.  

Початок дослідження РЛП «Знесіння» криється в джерелах з вивчення 

початків Львову, і найцікавішим з таких джерел є Галицько – Волинський 

літопис. Досліджувану тему розглядають як  історики, так і краєзнавці міста 

Львова. 

До прикладу Бартоломей Зіморович починає датувати заснування 

Львова від 1270 – го року, і подає, що місто засноване Левом Даниловичем
2
. 

Іван Крип’якевич вказує першу літописну згадку 1259 року
3
 . Степан 

Білецький прийшов до висновку про необхідність датування цієї події 1256 

р.
4
  

Автор брошури «З минулого Знесіння» М. Андрусяк, у вивченні 

питання розташування стародавнього Львову оглядає розвідку 

О.Чоловського 1891 – го року, де оскаржується ідея первісного Львова на 

місці нинішнього Знесіння : « …слушно зазначаючи, що положення 

первісного Львова зовсім не висвітлює заграва пожежі Холму….»
5
. 

З цих даних витікає необхідність обґрунтування гіпотези про 

розміщення первинного поселення на Знесінні. Першим кроком до цього є 
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виявлення правдивості літописного твердження про те, що пожежу в Холмі 

було видно з міста Львова.  

Професор фізики з Массачусетського Університету Лоуелл, Крістофер 

С. Бейрд (Christopher S. Baird) на науковому форумі Quora
6
 доводить, що при 

умові дуже чистого повітря, горизонтальна видимість досягає 50 миль (= 

80,46 км), хоча більш типовий рівень видимості 2 – 20 миль (= 3,21 – 32,18 

км). Під горизонтальною видимістю професор називає таку, коли земля є 

ідеально пласкою. Наталі Волчовер, фізик із Каліфорнійського університету 

Берклі, опублікувала статтю у «Live Science», де вирахувано, що за кривизни 

Земної поверхні, дальність видимості сягає 48 км
7
. 

Знаючи приблизну відстань від Холму до Львову в 140 км. по прямій
8
 , 

маємо також врахувати висоту кожного з міст. Найвища точка в м. Холм– 

153 м. над рівнем моря
9
. В м. Львів найвища точка – гора Високий Замок без 

врахування копця – 390 м. над рівнем моря
10

, а з копцем = 412. Дитинець, де 

знаходилася канцелярія, і, звідки мав спостерігати пожежу літописець 

знаходиться там, де розміщено копець Люблінської унії
11

. Таким чином,  

вірогідність побачити заграву пожежі у місті, що знаходиться на відстані 140 

км, і на  259 м. нижче було цілком вірогідним, особливо при сприятливих 

метеорологічних умовах (а такими є темне небо та чисте повітря).  

Наступним вагомим доказом на користь вищесказаного є ще одне 

літописне твердження: «…мідь од вогню текла…»
12

. Звісно, можна було 

багато говорити про те, що автор літопису перебільшує, проте в ХХ ст. 

археологами була підтверджена згадка про страшну пожежу, тому, що під 
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час розкопок було виявлено шматки розплавленої міді та олова
13

. Це 

підтверджує не лише вірогідність того, що марево було видно, а й те, що 

пожежа була надзвичайно масштабною, тому що температура плавлення міді 

= 1 083  ̊ С
14

, а олова = 232 ̊ С
15

 . Середньо – статистична температура для 

лісової пожежі в радіусі 50 м. ≈ 1200 ̊ С
16

 . Знаючи, що місто Холм мало 

більше, ніж 100 м в діаметрі, можемо стверджувати, що температура горіння 

в місті була достатньою для плавлення міді, та давала таку заграву, що її 

можна було побачити за Львова. 

 Пожежа в Холмі, котру бачили у Львові стала причиною паніки 

населення, що чітко описано в літописі: «…люди, бачачи це, думали , що 

город був запалений татарами, і повтікали в лісові місця, і тому не могли 

зібратися»
17

. А. Козинський  в роботі «Leopolis Militans» наводить декілька 

теорій щодо вищеописаних подій: 

Перша : «Згадка про втечі людей 1256 р. у «Лісові місця» може бути 

інтерпретована як вказівка на порівняно слабкі міські укріплення Львова, що 

їх місцеві жителі розцінювали як недостатній захист у випадку 

монгольського нападу.»
18

; І друга : «Утім можливий інший варіант 

трактування подій, пов’язаних з реакцією львів’ян на побачені на обрії 

заграви пожежі Холма 1256 р. Обведена укріпленнями територія у Львові на 

той момент могла бути надто малою, тож не виключено, що втікати з міста 

мали лише ті львів’яни, яким не знайшлося місця в захищеному валами та 

стінами дитинці…»
19

. Цікаві, і досить вірогідні теорії. 
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 Для людей, котрі вивчають історію Знесіння дана згадка дає натяк на 

те, що саме сюди подалися втікачі, а досліджуючи археологічні пам’ятки стає 

зрозумілим, що «лісові місця» якраз територія, що нас цікавить, і ось чому: 

1 – Знесіння завжди було багате на лісові угіддя. Не зважаючи на 

вирубку лісу для розбудови міста, велика частина дерев лишилася, у зв’язку з 

тим, що для будівництва використовувалися лише обрані майстром з 

будівництва  дерева; 

2 – Археологічні знахідки на Знесінні
20

 вказують на те, що люди, котрі 

втікали в лісисту місцевість, скоріше за все, зважаючи на можливу небезпеку 

татарської навали, зайняли позиції, аби обороняти своє місто, що було б 

найлогічнішим вчинком в такій ситуації; 

3 – Гіпотетично князі Лев Данилович і Василько Романович не змогли 

зібрати військо з цих земель, бо на оборонних позиціях були задіяні всі ті, 

хто міг би скласти військову силу. 

Обґрунтування цієї гіпотези полягає в тому, що на Знесінні є сім 

археологічних пам’яток
21

. Перших чотири пам’ятки знаходяться в 

незначному віддаленні одна від одної : 

1 – 2)  На верхів’ї та в підніжжі гори Баба – Род ; 

3)  В розгалуженні доріг – до церкви Вознесіння, та до Знесінського 

цвинтаря; 

4) В урочищі «Ксьондзове поле», що знаходиться зі східної частини  

колишнього монастиря сестер чину св. Йосафата. 

 Дві з цих пам’яток – оборонні пункти – городище-капище
22

 та 

городище
23

. Близьке розташування даних пам’яток дає змогу сформувати 

гіпотезу про те, що ці пам’ятки формували систему поселень, або одне 

велике поселення, бо всі вони датуються періодом середньовіччя, від Х до 
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ХІІІ ст. Наступні дві пам’ятки віддалені від попередніх, проте наближені 

одна до одної:   

1. Оборонне городище ХІІІ ст. в районі урочища «Світовидове 

поле», котре частково знаходиться на території музеєю народної 

архітектури та побуту імені Климентія Шептицького; 

2.  поселення в урочищі «Кайзервальд», але датується періодом 

енеоліту – бронзи, і тому не входить в категорію пам’яток, що 

відносяться до гіпотези.
24

 

Остання пам’ятка найцікавіша, так як являється залишками оборонної 

вежі. Підмурівок вежі, слугує фундаментом церкві св. Іллі, котра вже також 

стала пам’яткою історії. Ця подвійна пам’ятка знаходиться за адресою вул. 

Кривчицька дорога №101. Графічну реконструкцію даної пам’ятки можна 

побачити в книзі «Нариси Військової історії міста Львова ХІІІ – ХVІІІ ст.» А. 

Козицького
25

. Дана башта в плані є шестикутною, та характерною для свого 

часу. Завдяки шестигранності і розміщенню на пагорбі – домінанті споруда 

мала не лише функціонально вигідне розміщення як для оглядової, проте й 

чисельні переваги як для оборонної вежі . 

Виходячи з усього вищеописаного, можемо зробити висновки, що 

пожежа в місті Холм була в діаметрі ≥ 50 м², та приблизну температуру ≥ 

1200  ̊ С. Зважаючи, що пожежею була охоплена більша частина міста, то, 

гіпотетично, пожежа могла охоплювати декілька кілометрів. 

З цього виходить, що при умовах темного і чистого неба, цю пожежу 

можна було бачити з дитинця на горі Високий Замок, проте також цю 

пожежу вірогідно було побачити і з нижчої точки. 

Побачивши пожежу, люди, котрі були налякані можливістю татарської 

навали вирішили бігти в лісисті місця. Таким місцем могла бути територія 

сучасного РЛП «Знесіння», де, відповідно до археологічних досліджень, 
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знаходилися оборонні пункти, завдяки яким можна було відбити навалу 

ворога.   

Духненко А.О. 

 


