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Старий Львів був містом повним таємничих 
закамарків, загублених від людського ока в мо-
року кам’яниць. Як і кожне велике місто він був 
чудовим сховком для всіляких шахраїв та кримі-
нальних злочинців. Схопити злочинця, який піс-
ля виконаної „роботи” загубився у міському ла-
біринті‚ потребувало надто багато зусиль. Якщо 
йшлося про „грубу рибу”, рецидивіста, або як 
казали „кримінальника нотованого” (зафіксова-
ного)‚ то рано чи пізно поліція його висліджувала 
або у знайомих, або у колєжанки‚ бо всі колє-
жанки були теж дбайливо „нотовані”. Гірше було 
з меншими „рибками”. Хлопчина‚ що вириває 
жінці з рук торбинку‚ 
злодій, що витягає 
на ринку або в трам-
ваю гаманця з ки-
шені‚ злочинець‚ що 
прокрадається вночі 
до помешкання, або 
переслідуваний роз-
шуковими оголошен-
нями провінційний 
бандит, від моменту‚ 
як зникне у велико-
міській джунглі, ви-
падав на довший час 
з поліційного горизонту. 

Одним із найвдаліших методів схоплення дріб-
них злочинців у міжвоєнній Польщі була облава. 
Облаву слушно порівняти можна з лапанням риб 
сіткою. Як рибалка‚ закидаючи сіть у море, споді-
вається багатого полову, так і поліція, оточивши 
якусь місцину знає‚ що серед багатьох затрима-
них осіб знайде тих, кого віддавна шукає. 

Облава у Львові мала свої особливості і свої 
цікавинки. Львів‚ розташований у долині Полтви, 
був тоді ще оточений зі всіх сторін безлюдними 
вертепами, ярами, лісами і узгір’ями, які стано-
вили чудову криївку для людей‚ що не бажали з 
тої чи іншої причини зустрічатися з представни-
ками влади. Влітку прочісування того величез-
ного терену вимагало чималих зусиль. Майже 
неможливо докладно перешукати досить велику 
територію ярів і лісів, аби хтось не уник очей об-
лавників. 

Куди легше взимку. Мороз і сніг виганяли 
підозрілих типів з готелів „під зоряним небом”. 
Їхньою криївкою ставали покинуті взимку це-
гельні, якісь шопи, що пустували за містом, або 
склади, погано пильновані сторожами. 

Частенько поліція влаштовувала облави на 
базарах. Особливою популярністю у неї корис-
тувалися Кракідали і базар на площі Сольській‚ 
котрий був торговицею досить підозрілого типу, 
громадячи в різні пори дня величезну кількість 
покупців і продавців. Але серед них також снови-
гали люди‚ які з гендлем не мали нічого спільно-
го. Довкола кожного злодія, який з дуже великою 
обережністю приходив на ринок, громадилася 
група пасерів – скупників краденого. Вкрадені 
речі складали до великого коша‚ а потім відбу-
вався блискавичний аукціон. Злодій швидко хо-
вав гроші‚ а потім ішов до найближчого шинку 
поділитися зі спільниками. 

На облаву збирали по можливості найбільшу 
кількість осіб‚ щонайменше сто – і мундурових‚ 
і тайняків. Відбувалося це таким чином. Спочат-
ку на площу просочувалися тайняки‚ які набитим 
оком фіксували підозрілих типів. Поліціянти схо-
дилися на площу бічними вуличками по одному, 
по два. Злодії відзначалися неабиякою чуйністю, 
а тому поява більшої групки ґранатових мундурів 
викликала миттєву паніку, і вони відомими тільки 
їм переходами і брамами потрафляли за кілька 
секунд зникнути. Поліція перекривала усі вулиці 
настільки щільно, що проскочити непомітно не 
вдавалося нікому. 

Вилапування „риб” починалося з того‚ що тайні 
агенти сортували публіку на площі. Порядних за-
лишали у спокої‚ підозрілих спроваджували за-
звичай до складу старих театральних декорацій, 
який знаходився поруч. Тут відбувався попере-
дній допит. Осіб, які мали папери в порядку, від-
разу звільняли. Тих же, у кого не було документів, 
відправляли до комісаріату, де розпочиналася 
копітка‚ часом кількаденна процедура вияснення 
особи. 

Зазвичай на кожній такій облаві вда-
валося виловити розшукуваних уже три-
валий час злодіїв. Знаючи наперед‚ що їх 
далі чекає‚ ті‚ що потрапили у поліційну 
сіть‚ на всі гроші‚ які мали при собі‚ заку-
повували масово папіроси і ховали у всіх 
можливих закамарках одягу. Брак тютюну 
для них – найтяжча мука під час довгих 
днів ув’язнення. 

В осінню пору тереном облав ставав Па-
саж Миколяша. Тут поліція мала значно по-
легшене завдання. Пасаж Миколяша, який 
єднав вулицю Коперніка з вулицею Чайков-
ського, збирав під своїм заскленим дахом 
чималу зграю злодіїв та шахраїв. Але на 
облаву до Пасажу Миколяша вибиралося 
заледве кілька поліціянтів. Вони перекри-

вали обидва виходи‚ а потім розпочи-
налася перевірка документів. Оскільки 
при цьому виникало значне замішання, 
а випадкові перехожі починали енергій-
но протестувати проти затримки‚ то по-
ліція досить рідко вдавалася до облави 
у пасажу. 

Великою подією вважалася обла-
ва на периферії. Тереном її зазвичай 
були приміські цегельні – улюблене 
місце усіх бездомних і розшукуваних. 
В так званих люфтах, нішах‚ до яких 
вкладали цеглу для випалювання, було 
досить місця. Тут поселенці поробили 
собі помешкання і склади краденого. 
Оскільки ті цегельні лежали обіч колії‚ 
то часто саме там зберігалися викра-
дені у потягах речі. Тому‚ як тільки тра-
плялася якась більша колійова крадіж, 
поліція відразу вирушала до тих криї-
вок і переважно вкрадені товари всти-
гали повернутися до своїх господарів. 

„Незвичайно цікавою, але й сумною є зимова 
мандрівка на покинуті цегельні‚ – писав очеви-
дець облави. – Сміливець‚ який відважиться туди 
забрести‚ може побачити загальні і окремі зали. У 
загальних сплять чоловіки‚ у окремих – закохані 
пари. Поліція не рахується з коханням і будить од-
наково безоглядно тих, хто спить у парі‚ як і всіх 
інших. Зрештою, часом це звичайні подружжя. 
Одних вигнала на узбіччя нужда й безробіття, ін-
ших – конфлікт з параграфами карного кодексу. І 
ті, й ті мають поважні причини, аби при появі по-
ліції зашитися в найтемніший кут своїх нашвид-

коруч зімпровізованих 
леговищ і навіть ще там 
закривати дбайливо 
обличчя; одні з сорому, 
а інші‚ остерігаючись 
розпізнання. Допіру 
там‚ у гнітючій атмос-
фері бруду‚ нужди і 
безнадійного ранку‚ є 
змога наочного пере-
конання, чим є в суті 
своїй те, що популярно 
називається „виколєє-
нєм” (деморалізацією). 

Ті самі постаті‚ яких бачиш при світлі дня на 
вулицях міста‚ не роблять такого гнітючого вра-
ження, бо навіть і в тому безпретензійному світ-
ку зобов’язують певні засади перед виходом у 
широкий світ. Вони миються і чистять вбрання 
та взуття. Тим часом тут свої серед своїх не за-
вдають собі жодної зайвої праці. Тільки тут по-
бачити можна трагічний образ падіння людської 
гідності‚ який на понурому тлі розвалин цегельні 
стає особливо вражаючим”. 

Розставивши вартових‚ які унеможливлять 
просочування найцінніших рибок‚ поліція врива-
лася всередину. І знову та сама процедура. Знову 
поліція ловила підозрілих і залишала на місці тих, 
що опинилися тут‚ втративши працю та житло. 
Затриманих садили у вантажівки і везли до міста. 

І на якийсь час у Львові наставав спокій‚ аж 
доки до міста не прибували нові аси злодійської 
справи. Але і їх рано чи пізно чекала доля попе-
редників. 

ЗЛОДІЙСЬКИЙ СВІТ

39Н А С Т Р І Й  Л Ь В О В А

Юрій ВИННИЧУК  Л
Ь

В
О

В
А

на фото: площа Сольських

на
 ф

от
о:

  Р
ев

із
ія

 з
ат

ри
м

ан
и

х 
на

 п
ло

щ
і Р

и
но

к.

на фото зліва: Приміська цегельня; кругле фото: Типи затриманих; справа: Поліція перед штурмом цегельні

#2(8)   19 —26 січня 2007 р.




