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Дорогі мої читачі!

Перед вами — книжка, яка запрошує до цікавої і захоплюючої ман
дрівки нашим древнім і прекрасним містом.

Про Львів написано багато книг, але всі наші вчені, історики, дослід
ники пишуть для дорослого читача. Я багато років працюю в дитячій 
бібліотеці. Спілкуючись зі своїми читачами, завжди відчувала, як бра
кує нашим дітям гарних книжок про рідне місто, про його історію.

Є чудові вірші Марії Хоросницької, Марії Людкевич, Миколи Пет
ренка, чарівні казки Ігоря Калинця, твори інших авторів, а от науково- 
пізнавальної книжки про минуле та сучасне Львова для дітей молод
шого віку немає.

Щоб розповісти школярам про історію рідного краю, я користува
лася літературою для дорослих, зробивши інформацію доступною для 
дітей.

Так виник задум створити дитячий варіант історії Львова. Допомо
гли мені в цьому чудові книги про наше місто, які ви прочитаєте, коли 
станете старшими.

Звідки в нашого міста назва Львів? Який з львівських парків най
старіший? Коли у Львові з'явився перший трамвай?

На ці та багато інших запитань ви знайдете відповідь у цій книзі. 
Хто знає, може саме вона заохотить вас до глибшого вивчення історії 
рідного міста.

Дарія Іваницька.

Панорама Львова



Н аше місто старовинне, загадкове 
і трішки подібне на казку. Тому 
свою розповідь я хочу розпочати 

так, як починаються казки.
Давно-давно в одній далекій країні жив 

собі князь. Називався він Данило, а країна, 
якою він правив, — Галицько-Волинське 
князівство. Щоб захистити свою землю 
від ворогів, князь Данило в різних місцях 
князівства ставив укріплені замки, городи. 

Герб Львова На місці цих замків пізніше виростали
міста. Так було засноване і наше місто, назване на честь князенка Льва, 
який згодом розбудує Львів і перетворить його у столицю Галицько- 
Волинського князівства.

Літописи не подають нам точної дати заснування Львова, але перша 
згадка про місто датується 1256 роком. Саме від цієї дати вчені-історики 
ведуть літочислення нашого древнього міста.

А проте, існують інші припущення щодо цього. Найдавніші літописи 
згадують, що наш край здавна був заселений слов'янськими племенами. 
У сивій давнині зникли назви колись квітучих міст і сіл.

Один з перших українських дослідників історії міста Денис Зуб- 
рицький намагався написати, за його висловом, „історію русько- 
галицького народу, столицею якого був і є Львів". Він вважав, що місто

Львів є значно давнішим, що назва його 
походить від лева — короля звірів. Саме 
лев був зображений на гербах князів Пів
денної Русі ще задовго до князя Данила. 
А галицькі князі Данило та Лев відновили 
та укріпили Львів, що був зруйнований 
татарськими набігами.

Втім, як було насправді, не так уже й 
важливо. Львів може пишатися своєю 
давниною. Герб давньоруських князів — 
гордий і сильний лев, це і герб сучасного 
міста. А історія заснування Львова, його 
становлення і велич невіддільні від імені і 
слави князя Данила.

Король Данило Галицький
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Через багато років нащадки вшанували пам'ять князя Данила Гали
цького, спорудивши йому величний пам'ятник.

„Король Данило" — такий напис бачимо на постаменті. У вас може 
виникнути запитання: чому король? В часи князювання Данила Гали
цько-Волинське князівство було міцною державою, і володарі інших 
держав намагалися укріпити свої зв'язки з князем. Угорський король 
віддав свою дочку Констанцію за Данилового сина Лева. Тодішній Папа 
Римський прислав Данилові корону. В 1253 р. Данило Галицький був 
коронований і відтоді мав титул короля. Отже, місто Львів заснував 
перший український король Данило.

З глибини віків примчав до нас вершник на баскому коні. Мужній 
воїн, мудрий князь, перший український король Данило своєю пос
таттю ніби кличе нас завжди стояти на варті рідної землі, щоб більше 
ніколи не ступала на неї нога чужинця.



М андрівку нашим древнім містом ми, звичайно, розпочнемо з 
Високого Замку. Саме тут, понад сім віків тому, на найвищій 
горі, що дістала назву Княжої, була збудована добре укріплена 

фортеця. Біля підніжжя гори містилися княжий терем, скарбниця та 
будівлі для війська й прислуги. Тогочасне місто складалося з двох час
тин: укріпленого замку і підгороддя, яке півколом прилягало до замку і 
сягало Волинського шляху (тепер вулиця Богдана Хмельницького).

Неподалік оборонних воріт при княжому дворі була велика і жвава 
торговиця Старий Ринок. Ця назва збереглася донині. Ось як описує її 
історик Іван Крип'якевич:,, З ’їздилися сюди купці з усіх сторін. З Волині і 
Придніпрянщини привозили хутра, шкіри, віск. З полудня, через Галич, 
приходили товари з Греції й Азії: шовк, східне коріння, вино, з півночі 
й заходу, з Німеччини і західних держав, ішло сукно, вовняні матерії, 
полотно, металеві вироби. Розкладали тут свої шатра купці з усіх сто
рін — греки, італійці, татари, вірмени, німці, але перше між усіма мали 
наші купці. Князі дуже дбали про розвиток міста, давали купцям окремі 
права й укладали для них торговельні умови з далекими державами".

Князь Лев у 1272 році переносить столицю Галицько-Волинського 
князівства до Львова. В часи правління князів Льва та Юрія місто роз

будувалося, сюди при
їжджає багато ремісни
ків, зодчих, купців з різ
них куточків світу.

Під княжим двором, 
біля Старого Ринку й 
далі стояли доми та дво
ри міщан і бояр. Місто 
було людне, оселі про
стягалися аж до ріки 
Полтви. За княжих часів 
українці у Львові були 
у більшості, хоча при
бувало до нашого міста 
багато інших народів: 
вірмени, татари, німці, 
євреї та інші.

Алегорія “Львів”



Панорама Львова. Літографія Ауера.

Львів. XVI ст.
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М айже сто років княжий замок був неприступним для воро
гів. Але Галицько-Волинське князівство на той час вже було 
ослаблене татарськими набігами та незгодою між князями. 

В 1340 році польське військо на чолі з королем Казимиром III напало на 
Львів. Княжий замок був зруйнований, всі укріплення спалені, а скарби 
галицьких князів пограбовані. Львів опинився під владою Польщі.

Поряд з Княжою горою була інша, що згодом стала називатися Зам
ковою. Саме на ній поляки почали споруджувати новий замок і фор
тецю. Водночас король будував при замку нове місто, для якого хотів 
мати надійну оборонну твердиню. Замок будувався довго, зазнавав 
змін і перебудов. Його було названо Високим, щоб відрізнити від дру
гого замку в місті, який називався Низьким (він містився там, де тепер 
театр ім. Марії Заньковецької).

Високий замок був міцним і неприступним. Всі оборонні укріплення 
були обнесені мурами, що мали бійниці для стрільби, а також кілька 
оборонних веж. Однак Максим Кривоніс здобув у 1648 році Високий 
замок під час Визвольної війни українського народу під проводом Бог
дана Хмельницького проти Польщі.

З часом Високий замок втрачає своє оборонне значення. Наприкінці 
XVIII ст. він уже став руїною, що розсипалася від вітру та дощу. Міська 
влада та громадськість міста заопікувалися залишками замку. На схи
лах гір почали висаджувати дерева, квіти, влаштували алеї. На вершині

Замкової гори утворився 
оглядовий майданчик, з 
якого добре проглядало
ся місто.

Ш

Зараз парк Високий 
Замок є улюбленим міс
цем відпочинку львів'ян. 
Його охоче відвідують 
і гості нашого міста. На 
вершині Замкової гори 
майорить синьо-жовтий 
стяг, з оглядового май
данчика можна помилу
ватися прекрасним крає
видом древнього і сучас
ного Львова.
Високий замок. Мал. І.Качора



Низький замок

На верхній терасі парку є збережений фрагмент стіни замку. Його 
охороняє 400-літній кам'яний лев, перенесений сюди в 1874 році з-під 
міської ратуші. Біля печери, яку було збудовано для прикраси парку,



Оглядовий майданчик
також стоять два старовинні 
леви з гербами старих львів
ських родин. Пам'ятки далекої 
минувшини мирно співіснують 
із сучасними спорудами теле
центру і телевежі, що збудо
вані в 1957 році. Висота вежі 
194 м. Перша передача Львів
ської студії телебачення пішла 
в ефір 24 грудня 1957 р.

Парк “Високий Замок”



Якщо спускатися з Високого Замку вулицями Замковою чи Під 
Брамою, то вийдемо до церкви святого Миколая, котра є най
старішою церквою Львова.

Десь тут, у цьому місці, стояла головна брама до нижньої частини 
Княжого замку. Дехто з істориків вважає, що церква могла бути уси
пальницею князів. Під нею досі є підземний хід, що вів до замку. У дворі, 
недалеко від церкви, була княжа скарбниця. Під час нападу на Львів 
польського війська з неї було забрано дві золоті корони, позолочений і 
прикрашений діамантами престіл, княжий плащ та інші цінності.

Протягом віків церква зазнавала руйнувань, її відбудовували заново, 
нинішнього вигляду вона набула у XVIII ст. У церкві зберігається Чудо
творна ікона святого Миколая.

З давніх часів дійшли до нас інші цікаві пам’ятки старовини: храми 
святої Параскеви П'ятниці, святого Онуфрія, костели Марії Сніжної, 
Івана Хрестителя, хоча теперішній їх вигляд, звичайно, не такий, яким 
був у ті далекі часи.

Монастир святого Онуфрія згадується ще у давньоруський час. Ще 
за князя Льва на цьому місті стояв дерев'яний храм, а на початку XVI ст. 
збудована кам'яна церква і монастир. При монастирі був притулок для
Церква св. Миколая
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Церква св. Параскеви П ’ятниці



старих і немічних, школа для незаможних хлопців, а також найдавніша 
українська друкарня. Можливо, саме тут друкар Іван Федоров у 1574 р. 
надрукував „Апостол" та „Буквар". За іншими даними, ці книги могли 
бути надрукованими у власній друкарні Івана Федорова, що містилася 
на вулиці Краківській, 4. Це були перші книги, надруковані в Україні 
механічним способом.

Львівський „Буквар" є першим букварем, виданим в Україні. До 
наших днів дійшов лише один примірник, знайдений у Римі в 1927 р. 
Зберігається він у бібліотеці Гарвардського університету (США).

„Друкар книжок небачених" І.Федоров похований на території мона
стиря. В 1977 р. йому споруджено пам'ятник на вулиці Підвальній.

Церква святої Параскеви П'ятниці також є однією з найдавніших 
церков старого Львова. В теперішньому вигляді її збудовано в 1644 р. 
Церква була найбагатшою з усіх передміських церков. Тут є багато 
цінних старовинних релігійних предметів, гарно різьблених свічників, 
один з яких подарував церкві гетьман Іван Мазепа. До нашого часу збе
рігся дуже гарний іконостас, один з найдавніших в Україні. Він 
ється із сімдесяти ікон та є визначною пам'яткою давнього мис
тецтва. За переказами, коли церкву запалили татари, пожежа 
завдала великої шкоди, але іконостас не зайнявся.

У 1900 році під час земляних робіт неподалік церкви Парас
кеви П'ятниці відкрито підземний хід. Його висота 1,5 м дов
жина — 300 м веде він до Замкової гори. Він, очевидно, слу
жив для непомітної втечі львів'ян до замку у разі небезпеки.
Згодом його засипали і проклали трамвайну лінію.

Костел Івана Хрестителя збудований князем
для княгині Кон- 
станції. Разом з 
нею до Львова
прибули ченці-домінікани, які 
опікувалися храмом. Констан- 
ція заснувала при монастирі 
лікарню для вбогих та аптеку.

Костел Марії Сніжної засно 
ваний німецькими міщанами, що 
жили у Львові ще за княжих часів.
Це найдавніший католицький кос
тел у місті. Храм багато разів пере
будовувався. Зараз у ньому діє 
греко-католицька церква Матері 
Божої Неустанної Помочі.

Храм Марії Сніжної Пам’ятник І. Федорову
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Ви, напевно, помітили, що більшість пам'яток княжого Львова 
розміщена неподалік Високого замку. За часів галицьких князів 
місто будувалося переважно тут, біля підніжжя Княжої гори та 

на північ від неї. Підзамче — саме так називається найстаріша частина 
міста. І в княжі часи, і пізніше тут здебільшого жили українці. Про це 
свідчить велика кількість українських церков у різних місцях княжого 
міста. Маємо про них згадки в історичних документах.

На жаль, до кінця XIII століття княжий Львів був майже повністю 
зруйнований. Король Казимир збудував ряд нових військових споруд 
та заклав нове укріплене місто на південь від Високого замку.

Так постав середньовічний Львів, збудований вже за зразками євро
пейських міст. Центром нового міста стала площа Ринок.

На той час це була міська торговиця, з ятками та крамницями. Під 
час річних ярмарків сюди з'їжджалися купці з різних міст і країн. Стояв 
тут також будинок міської управи — ратуша.

Вперше про ратушу згадується в документах 1381 р. Протягом віків 
її неодноразово перебудовували, розширювали, вона зазнавала руйну
вань та пожеж.
Ратуша. XVIII ст.
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На початку XIX ст. львівська ратуша складалася вже з кількох будин
ків. Тут містилася радна кімната, різні міські канцелярії, міський суд. За 
ратушевим будинком стояла вежа, на якій був зображений герб і гер
бовий лев. З вежі міський сурмач сповіщав місто про пожежу чи іншу 
небезпеку, а також сурмив на чотири боки при відбиванні ратушевим 
годинником кожної години. Годинник був на вежі вже від 1404 р. Тепе
рішній годинник, виготовлений у Відні, несе свою службу з 1861 р.

У 1826 році стара ратушева вежа завалилася. Міська влада взялася 
за спорудження нової ратуші. Будівництво тривало вісім років. На 
жаль, нова ратуша знову постраждала від пожежі. Її було відновлено, і в 
такому вигляді ратуша збереглася до наших днів. Ратуша має 156 кімнат 
і 9 залів. Висота ратушевої вежі — 65 м. На ній розміщений оглядовий 
майданчик, до якого можна піднятися, подолавши триста сходинок.

Як і багато віків тому, в ратуші міститься 
управа міста — міська рада Львова, вхід до неї 
охороняють два горді леви, що тримають у 
своїх лапах герб нашого міста.

1 листопада 1918 р., в день проголошення 
Західно-Української Народної Республіки, 
над львівською ратушею вперше в її історії 
замайорів синьо-жовтий пра
пор. Підняв його січовий стрі
лець Семен Паньківський.



Н а площу Ринок ми ще завітаємо трохи згодом. А зараз погово
римо про те, як виглядав середньовічний Львів. Тогочасне місто 
було невелике, межі його проходили теперішніми вулицями 

Лесі Українки, Підвальною, Братів Рогатинців, проспектом Свободи. 
Місто було укріплене високим муром, який мав 17 оборонних веж, а 
також низьким муром з півкруглими вежами.

З трьох боків місто-фортецю оточували глибокі рови з водою, а з боку 
проспекту Свободи протікала ріка Полтва. Далі простягалося болото, 
поросле лісом та чагарниками. У мурах, що оточували місто, були дві 
в'їзні брами: Галицька і Краківська.

Галицька брама стояла на перетині вулиць Галицької та Братів Рога
тинців. Вона була гарно оздоблена, на вежі брами від давна був годинник. 
Спомином про вали, що оточували місто з цього боку, є вулиця Валова. 

Краківська брама містилася там, де вулиця Лесі Українки перет
инається з Краківською. Тут жили татари, що займалися ремеслами 
і торгівлею. Перед Краківською брамою була давня торговиця, а 

вулиця Краківська раніше називалася Татарською. До в'їзних брам
: вели мости, що піднімалися на ніч або у 

випадку небезпеки.
В міських мурах були також дві менші 

брами, так звані фірти — Босацька, що 
містилася в кінці вулиці Руської, та 
Єзуїтська, біля костелу єзуїтів (тепе
рішня вулиця Театральна).
До наших днів збереглися деякі обо
ронні споруди того часу. Це Міський 

та Королівський арсенали, 
в яких зберігали зброю та 
боєприпаси, а також Поро
хова вежа. Сувора і непри
ступна, вона стояла на валу 
і захищала місто зі сходу. 
Товщина стін вежі внизу 
сягає трьох метрів. У ній 
зберігали порох і зброю, а в 
мирний час — продовольчі 
запаси та інші товари.

Глинянська вежа



Міський арсенал





На проспекті Свободи зберігся фраг
мент високої оборонної стіни, а на вулиці 
Підвальній при розкопках виявлено за
лишки високого муру з однією з сімнад
цяти веж. Ця вежа належала цеху шевців і 
називалася Шевською.

У Міському арсеналі після реставрації 
відкрито Музей зброї „Арсенал".

На вулиці Винниченка бачимо ще одну 
оборонну стіну. Вона належить до оборон
них споруд Бернардинського костелу (нині 
церква св. Андрія). Костел будувався поза 
міськими мурами і мав власну оборонну 
систему. До Бернардинського монастиря 
провадила Глинянська вежа з брамою.

Оборонний мур та Глинянська вежа

Панорами Львова



С ередньовічне місто було поділене на кілька кварталів, які засе
ляли різні народи.

В районі вулиці Староєврейської була єврейська дільниця. 
Тут містилася знаменита синагога „Золота роза", яку знищили під час 
війни.

Площу Ринок з прилеглими до нього вулицями займали римо-ка- 
толики. Спочатку це були майже самі німці, а згодом з'явилося багато 
польських родин. Головним осередком української громади середньо
вічного Львова була вулиця Руська. Під цією назвою вона згадується 
вже в XV ст. В ті часи тут було 14 кам'яниць, що належали українським 
міщанам. Русини — давня назва українців, що походить ще з часів Київ
ської Русі, тому вулиця носить назву Руська.

Вже за княжих часів тут стояла церква Успіння Пресвятої Бого
родиці. У 1340 р. під час воєнних дій храм згорів, про його первісний 
вигляд нічого невідомо. Згодом львів'яни відбудували нову церкву, про 
яку маємо першу згадку від 1421 р. Під час пожежі 1527 р. храму не
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Каплиця Трьох святителів

» “

стало. На цьому місці почалося 
будівництво нової церкви, яке 
тривало майже сто років. Зараз 
до ансамблю Успенської церкви 
входить також каплиця Трьох 
святителів та дзвіниця — вежа 
Корнякта. Висота вежі разом з 
хрестом сягає 66 метрів.
В церкві збереглося 
багато пам'яток старо
винного українського 
живопису, старовин
ний іконостас, срібний 
хрест та бронзові під
свічники XVII століття.

При Успенській церкві віддавна діяло цер
ковне братство, яке відігравало значну роль 
у культурному та національному житті укра
їнської громади. Воно відоме як Ставропігій
ське, тобто незалежне від міських церковних 
владик. При братстві були школа, друкарня, 
бібліотека.

Польська влада щораз більше обмежу
вала права українців та православних громад. 
Успенське братство розпочало 
судовий процес з містом, щоб 
відстояти рівні права з 
іншими городянами.
Цей процес тривав 
аж 140 років. За
кінчився він пере
могою братства; 
українців було до
пущено до участі 
в міській управі, —тщ-
а також до всіх 
цехів та ремесел..

Успенська церква і вежа 
Корнякта



Христос на куполі каплиці Боїмів

У 1527 р. у Львові сталася велика пожежа, яка 
майже повністю зруйнувала місто. В ті часи 
Львів був переважно дерев'яний, з каменю 

та цегли зводилися храми, громадські та обо
ронні споруди.

З часів середньовіччя дійшло до нас 
кілька пам'яток архітектури, серед яких 
Латинський катедральний собор, 
або римо-католицький костел святої 
Марії. Це єдина у Львові пам'ятка 
давнього готичного стилю, ознакою 
якого є видовжені стрімкі вікна, високі 
стіни, шпилясті дахи. Костел вражає 
своєю величчю та красою. Він був 
закладений ще в 1360 р., будівництво 
тривало понад сто років. Кілька разів 
храм реставрували, навколо нього

Каплиця Боїмів
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Інтер’єр 
каплиці Боїмів

було збудовано багато каплиць, що 
служили гробницями багатим горо
дянам. До нашого часу збере
глися тільки найцінніші з них: 
каплиця Боїмів та Кампі- 
анів. На куполі кап
лиці Боїмів бачимо 
хрест і скорботну 
фігуру Христа в 
терновому вінці.
Під цією скульпту
рою викарбувано 
напис: „Зупинись 
і подумай, — чи 
може твоє страж
дання бути більшим 
за моє". Подумаймо 
над цим і ми, адже 
Христос страждав 
і терпів за гріхи 
цілого світу...
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Інтер’єр Латинського катедрального собору

Вітражі костелу

Ще одна пам'ятка середньовічної архітектури — 
Вірменський собор Успення Пресвятої Богородиці. 
Розташований він між вулицями Вірменською, Кра
ківською та Лесі Українки, які належать до найста
ріших вулиць міста. Вірмени оселилися у Львові ще 
за князя Льва. Тоді ж було збудовано кілька вірмен

ських дерев'яних церков. На місці однієї з них споруджено кам'яний 
храм, який зберігся до наших днів. Це одна з цінних пам'яток культур
них зв'язків українського та вірменського народів. Тут діяла вірмен
ська друкарня, з якої вийшли відомі книги „Псалтир", „Молитовник" 
та „Лікувальна книга". Через багато років у соборі відновлено релігійні 
відправи, і віруючі вірмени, що проживають у Львові, мають можливість 
молитися у своєму храмі.





I

А  зараз ми ненадовго залишимо центральну частину міста, щоб 
ознайомитися ще з однією святинею, перлиною старої львів
ської архітектури — собором святого Юрія. Греко-католицький 

храм святого Юрія перебуває під охороною ЮНЕСКО. (Це міжнародна 
організація, яка займається збереженням пам'яток старовини, а також 
іншими питаннями, пов'язаними з культурною спадщиною).

Греко-католицький храм святого Юрія збудований у стилі бароко. 
Це вишуканий, урочистий стиль. На відміну від готики, барокові куполи 
є округлими. На храмі багато різних прикрас, зроблених у стилі рококо, 
вишуканому і грайливому. Найкраща з них — скульптура Юрія Зміє
борця на фасаді собору.

Перекази говорять, що ще за галицьких князів на Святоюрській горі, 
порослій деревами і чагарниками, була збудована церква і помешкання 
для монахів. З княжих часів залишився дзвін, відлитий у 1341 р. Про це 
свідчить напис, зроблений на ньому. За переказами, перша дерев'яна 
церква була спалена при завоюванні Львова поляками. На цьому місці 
було збудовано нову муровану церкву, а в сучасному вигляді собор спо
руджено в 1744— 1761 р.

Собор святого Юрія має цікаву історію, він завжди був осередком 
духовного і культурного життя українців. Тут була бібліотека та дру
карня, велося богословське навчання. При храмі споруджено Митро
поличі палати, в яких розташована резиденція вищого церковного 
духовенства. У підземній крипті собору поховані видатні діячі церк
ви: митрополити Андрей Шептицький, Йосиф Сліпий та інші.

На Святоюрській горі колись стояли табором козаки, які під про
водом Богдана Хмельницького боролися за українську дер
жаву. Козацький полковник Іван Виговський заявив поля
кам, що куди шабля козацька дійшла, там має бути козацька 
держава.

Колись давно на площі перед собором 
щорічно проводилися великі ярмарки, що 
починалися перед святом Юрія і тривали 
два тижні. Діти з нетерпінням чекали від 
батьків гостинця з ярмарку: дерев'яну 
ляльку, сопілку, вусатого жовніра чи 
солодкого „юрашка" (так назива
лися медяники найрізноманітні
ших форм, спечені спеціально для 
ярмарку).

Собор св. Юрія

ЯК



Святий Юрій, на честь якого названий собор, вва
жається покровителем нашого міста. Свято Юрія від
значаємо в травні, і віднедавна День Львова також 
святкуємо в цю чудову весняну пору.

А ще в нашому місті є пам'ятник св. Юрію 
Змієборцю. Він споруджений на честь загиб
лих міліціонерів.

Про храми древнього Львова, стародавні 
та сучасні, можна оповідати безкінечно. Ми 
живемо в місті, де люди різних віросповідань 

та конфесій протягом багатьох 
віків будували прекрасні храми, щоб спільною молит
вою славити Бога. Попри всі незгоди, які мали місце 

в нашій історії, українці ніколи не руйнували святинь 
своїх сусідів.



Від Святоюрської гори знову повертаємося на площу Ринок. 
Свідком багатьох подій, радісних та сумних, був цей куто
чок старовинного Львова. На Ринку відбувалися різні свят

кові процесії та зібрання, тут місто зустрічало високих гостей.
Давно минули ті часи, коли на площі вирувало торгове життя, з 
усіх країв з'їжджалися на ярмарки чужоземні купці, а крамарі 
на всі голоси вихваляли свій крам. Важко уявити собі, що на місці 
ошатної бруківки колись було болото, в якому одного разу, за 
переказами, навіть загрузла карета австрійського цісаря.

Площа Ринок — це музей під відкритим небом. З чотирьох 
боків її прикрашають фонтани з кам'яними скульптурами давньо
грецьких і давньоримських богів: Нептуна, Діани, Адоніса, Амфітрити. 
Створені вони в 1793 р. скульптором Вітвером. Кожен із 44 будинків, 
розташованих на площі Ринок, є прекрасним творінням людських рук 
та розуму. Збудовані у різні часи, різні за стилем, вони кожен по-своєму 
донесли до нас неповторний дух свого часу. Цікавим є те, що будинки 
в середньовічному Львові не нумерувалися. їх називали іменами влас
ників або давали символічну назву. Наприклад, будинок № 45 на площі 
Ринок називався „Під оленем". На вул. Галицькій (№ 10 і №3) були 
будинки „Під лебедем" та „Башта", а на вулиці Вірменській, 23 — буди-

Буд. № 23 по вул. Вірменській. Барельєфи “Пори року’
/ Е  Н
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нок „Пори року" (під вікнами 
його третього поверху розміщені 
рельєфи із зображенням життя 
селян в різні пори року).

Та вернімося до площі Ринок.
Найбільшим тут є дім Корнякта, 
який належав родині відомого 
купця та мецената (буд. № 6). На 
той час існувало правило, за яким 
будинки могли будуватися тільки 
на три вікна, бо земля на площі 
Ринок була дорогою. Костянтин 
Корнякт мав великі заслуги перед 
містом і одержав від короля право 
побудувати шестивіконний дім.
Це справжній палац, всередині 
якого зачаївся причарівний куто
чок старого Львова — італійський 
дворик. Згодом палац став влас
ністю польського короля. Тепер

Італійським двориктут розміщений Історичний му
зей. Особливої уваги заслуговує 
Чорна кам'яниця (буд. № 4). Свою 
назву будинок отримав пізніше, 
коли його пофарбували в чорний 
колір. А спочатку він був кольо
ровим, наче веселка. Уявляєте?
Кожен камінчик, рельєф, скуль
птура були іншого кольору. Буди
нок нагадував коштовну барвисту 
скриньку.

Пройдіться неквапом пло
щею Ринок, зупиніться біля кож
ної брами, і ви побачите багато 
цікавого, що дійшло до нас з гли
бини віків. Це і крилатий лев на

“Чорна кам’яниця”
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Крилатий лев

будинку Массар і (№ 14), і двер
ний молоток, що заміняв горо
дянам дзвоник (№ 36), і кам'яні 
лицарі, що підтримують бал
кон будинку № 3.

Будинок Бандінеллі

Підвал Аптеки-музею



Аптека-музей

Будинок Бандінеллі (№ 2) належав італійському купцеві Роберто 
Бандінеллі. Саме тут була організована перша в Україні пошта.

Багату історію має також будинок № 10. У ньому містилися укра
їнські культурно-просвітницькі установи: „Просвіта", редакція і дру
карня газети „Діло". Тут у різні часи бували Іван Франко, Леся Укра
їнка, Василь Стефаник та інші діячі української культури.

ЗО червня 1941 р. з балкону цього будинку було проголошено Акт 
про відновлення Української держави, і над Львовом знову замайорів 
синьо-жовтий стяг.

Пам’ятник І. Підкові



■

З північного боку площі Ринок, на розі вулиць Ставропігійської та 
Друкарської, розташована Аптека-музей. Тут можна побачити старо
винний лікарський посуд та обладнання для виготовлення ліків.

Від аптеки, північною стороною площі Ринок, невеликою вулицею
Шевською, виходимо на вул. Театральну, до костелу 
єзуїтів, одного з найбільших у Львові. Колись при 
монастирі цього костелу діяла колегія, де навчався 
український гетьман Богдан Хмельницький. Непо
далік розташована невелика площа, названа на 
честь видатного козацького ватажка Івана Під
кови, який був страчений у Львові польською вла
дою. Від пам'ятника Івану Підкові, залишивши за 
спиною старовинне середмістя, виходимо на про
спект Свободи, центр сучасного Львова.

Костел єзуїтів

32 а  
___ш



такий сучас

Тут завжди людно, в затишному сквері відпочивають 
люди, діти катаються на іграшкових автомобілях, 
маленький поні терпляче чекає на свого чергового 

вершника, а привітний кучер запрошує проїхатися на ста
ровинній бричці. На площі перед Оперним театром часто 
виступають з концертами відомі артисти, влаштовують 
свята школярі нашого міста, взимку засвічує свої вогні 
лісова красуня ялинка, біля різдвяної шопки лунають 
колядки та щедрівки. Магазини, установи, музеї, театри — 
ний проспект Свободи.

А були часи, коли тут протікала ріка Полтва. Вона несла свої води 
з теперішньої вулиці Костя Левицького, через проспект Шевченка. 
Поблизу нинішнього готелю „Жорж" був міст, десь неподалік стояв 
млин. Ріка була досить повноводою, часто виходила з берегів і заливала 
все довкола. Свого часу Полтва була природним укріпленням з півночі.

Та минали роки. Львову ставало тісно в його середньовічних мурах. 
Чимраз більше різних будівель з'являється за межами міста. Поступово 
укріплення втрачають своє значення, їх починають зносити. Засипали 
рови, розрівняли вали, на берегах ріки насадили дерева. В 1890 році 
Полтву остаточно сховали під землю. На місці оборонного валу утво-

Нижні вали (нині пр. Свободи). Літографія Ауера. 1844 р.



рився бульвар, що дістав назву 
Гетьманські Вали. Згодом цей 
бульвар стає місцем відпочинку 
львів'ян. Тут будуються найріз
номанітніші державні установи, 
банки, магазини, починає фор
муватися новий центр міста.

На початку проспект Свободи 
з'єднується з площею Міцкевича 
(колись Марійська площа). Тут 
бачимо гарний пам'ятник видат
ному польському поету Адаму 
Міцкевичу.

Для створення пам'ятника
1889 році було оголо
шено конкурс. Серед 
поданих робіт пере

міг проект під девізом 
„Натхнення".

В 1904 році на про-

ADAM
KlCKIEWI

Пам’ятник Т. Шевченку

спекті встановлено пам'ятний фонтан-криницю Божої Матері, 
покровительки міста. В 1997 р. фонтан був відреставрований, 
після довгої перерви знову встановлена статуя Матері Божої. 

Тут завжди можна побачити багато людей, які моляться Пре
святій Богородиці.

В день святкування першої річниці незалежності нашої 
держави, 24 серпня 1992 року, на проспекті Свободи від
крито пам'ятник Тарасу Шевченку. Його автори — львівські 
скульптури Андрій та Володимир Сухоцькі. Композиція 
пам'ятника складається з постаті поета і величної стели- 

хвилі, що підноситься увись. Хвиля є символом національ
ного та духовного відродження України. На тлі великого 

1 хреста — дитина, символ молодої держави, що постала 
перед світом. Мати Божа — Оранта своїми руками захи

щає її від усякого зла. Все лихо, що пережив наш народ: 
голодомор, репресії, Чорнобиль, — виносить хвиля з виру 
часу на денне світло, на людський і Божий суд, щоб більше 
ніколи не повторилося воно на нашій землі.

Пам’ятник А. Міцкевичу



Завершує проспект Свободи театр Опери та балету, що носить ім'я 
славетної співачки Соломії Крушельницької. Театр є окрасою нашого 
міста. Споруджено його ще в 1900 році за проектом архітектора Зиг- 
мунта Горголевського.

На сцені театру в різний час виступали прославлені українські спі
ваки, які своїм талантом здобули світову славу, — Соломія Крушель- 
ницька, Олександр Мишуга, Модест Менцинський та ін.
Фонтан-криниця Божої Матері Проспект Свободи



Н аше місто має багату театральну історію. Неподалік від опер
ного театру розташований театр імені Марії Заньковецької. 
Колись театр називався Скарбківським, на честь графа Станіс

лава Скарбека, коштом якого він був споруджений.
Цей театр був збудований задовго до оперного і став одним з кра

щих театрів Європи того часу. Крім театральних вистав тут відбувалися 
також різні концерти. Театр пам'ятає таких видатних виконавців, як 
Ференц Ліст та Микола Лисенко.

В 1944 році з Києва до Львова переїхав колектив театру ім. Марії 
Заньковецької.

Але для вас, мої друзі, цікавою буде розповідь про дитячі театри 
міста. І хоча актори „дорослих" львівських театрів теж радують малень
ких львів'ян дитячими виставами, все-таки ближчими для вас є театри 
для дітей.

Напевно, для більшості з вас перше знайомство з прекрасним теа
тральним мистецтвом розпочалося з театру ляльок. Ще зовсім малень
кими вас привели сюди ваші рідні, і ви захоплено дивилися на сцену, 
де відбувалося казкове дійство. Львівський ляльковий театр був засно-
Театр Скарбека в XIX ст. (Нині театр ім. М. Заньковецької)



Театр ім. М. Заньковецької

ваний ще у 1946 році. Його перші 
глядачі давно стали дорослими і 
водять до театру вже своїх онуків.

Особливістю лялькових теа
трів є те, що акторами тут є люди 
і ляльки. Такі театри особливо до 
вподоби малечі. Можливо, саме 
тому в нашому місті був створе
ний ще один подібний театр, 
який так і називається — „І люди, 
і ляльки".

Перший Український театр 
для дітей та юнацтва був засно
ваний у Харкові ще у 1919 році. З 
його назви видно, що це перший
в Україні театр для дітей. Після війни театр переїхав до Львова. З того 
часу не одне покоління юних львів'ян побувало на прекрасних виста
вах, зіграних талановитими акторами.



С имволом нашого міста є лев — гордий і мужній цар звірів. А чи 
задумувались ви над тим, скільки левів є у Львові? Найвідомі- 
ший львівський лев — лев Лоренцовича. Виконаний ще напри

кінці XIV ст. він довго стояв біля ратуші, спираючись на щит з гербом 
міста. Згодом до цього щита прикріпили табличку з подякою львів'янину 
Яну Лоренцовичу за добрі справи на користь міської громади і він став 
називатися іменем цього добродія. В 1874 р. лева перенесли на Високий 
Замок і з того часу він несе службу біля підніжжя Замкової гори. А вхід 
в ратушу стережуть два інші леви. В їхніх лапах бачимо щити з гербами 
Львова. Взагалі, на площі Ринок левів найбільше. Це невеликі скуль
птури, рельєфні зображення, всього дослідники Львова нарахували їх 
аж 68. Львів'ян завжди цікавило, скільки ж левів є у нашому місті. Нази
валися різні цифри — 50,100,300. Але одного разу група ентузіастів про
тягом року блукала вуличками старого міста, у пошуках левів та леве
нят на стінах та під стінами будинків. Була організована виставка „Леви 
Львова", на якій представлено... 2930 символів нашого міста! Не вірите? 
Походіть містом і пошукайте їх самі. Є у Львові будинок на вул.Коно- 
вальця, 47, де розміщено 50 лев'ячих масок, на проспекті Свободи, 11
Леви на вул. Коперника



бачимо ЗО пар крилатих левів, на головному корпусі „Львівської полі
техніки" є 55 левів. На вул. Галицькій, 11 є оригінальна скульптура лева 
з роздвоєним тулубом і однією головою. Легенда говорить, що жили 
колись в нашому місті два брати-сідлярі. Вони були добрими ремісни
ками і помічниками городян, між собою жили настільки дружно, що 
після смерті перевтілилися у лева... Ще одна легенда розповідає нам про 
левів-втікачів. На розі вулиці Тургенева,76 під вікнами другого поверху 
зображено два герби Львова — без левів. Згідно з легендою, однієї ночі, 
в одному таємному місці збираються на раду всі міські леви. Вони пови
нні повернутися на свої місця до світанку. Хто не встигне — блукатиме 
вулицями міста, поки хтось не допоможе їм повернутися на своє місце. 
Напевно, ці леви не встигли і заблудилися. Якщо ви побачите десь сум
них заблуканих левів, покажіть їм дорогу до їхньої домівки. Біля старо
винної Порохової вежі бачимо двох левів-сплюхів. Ще один лежачий 
лев зустрічає мешканців будинку № 50 по вул. Ген. Чупринки. Приди
віться уважно до будинків, в яких ви живете, повз які ходите кожного 
дня. Може, на них також є леви, левенята, які протягом віків живуть 
поряд з людьми і разом з ними творять неповторну ауру нашого міста.
Лев біля віли на вул. Чупринки Лев на розі будинку №11 на вул. Галицькій



П ерша аптека, перша лікарня. Багато добрих справ починалося 
саме у Львові. Кожен школяр нашого міста може пишатися тим, 
що першим букварем, виданим в Україні, був львівський „Бук

вар" Івана Федорова. Приблизно в 1585 році у Львові було засновано 
першу братську школу. До неї приймали дітей не тільки зі Львова, але й 
з інших міст і сіл України.

Першу пошту створив у 1612 році Домінік Монтелупо. Внук італій
ського скульптора Роберто Бандінеллі в 1629 році вдосконалив її.

Деякі дослідники Львова засновником пошти вважають саме Банді
неллі. Перші листоноші один раз на тиждень, по суботах, вирушали за 
різними маршрутами і проходили ЗО кілометрів на день. Історія зберегла 
їхні імена: Варфоломій Ломинога, Мартин Капуста, Андрій Опришко.

Першу залізницю на території сучасної України було збудовано в 
1861 році між Львовом і Перемишлем.

Влітку 1897 року на вулицях Львова з'явився перший автомобіль. 
Звичайно, автомобілі були не такими, як зараз. Одного разу на вулицях 
міста трапився кумедний випадок: автомобіль, який за дві годин проїхав 
17 км, заїхав у яму і перекинувся за містом. Кілька чоловіків поставили
Кінний трамвай на пл. Галицькій Один з перших львівських автомобілів



його на колеса, впрягли 12 коней і відтягли назад до Львова. Швидкість 
в місті була 15 км/год, за містом — 45.

Саме на львівських вулицях з'явився перший кінний трамвай: трам
вайні вагони тягнули за собою коні. У 1906 році у Львові почали їздити 
перші таксі. Тоді городян возили аж... три машини.

У Львові діє найстаріша в Європі сейсмічна станція, найдавніший 
водогін, звучить найбільший в Україні орган. Органний зал міститься в 
одному з найбільших храмів нашого міста — костелі Святої Марії Маг- 
далини, спорудженому в середині 
XVII ст.

Цей перелік можна продовжу
вати. Та найбільше Львів славиться 
своїми людьми: архітекторами, вче
ними, письменниками, ремісниками.
Пам'ять про них увічнена в назвах 
парків та вулиць, їхні імена присво
єні театрам та навчальним закладам, 
їм споруджено гарні пам'ятники.
Інтер’єр та екстер’єр органного залу -  костел св.Марії Магдалини



3 нашим містом тісно пов'язане життя видатного українського 
поета і письменника Івана Яковича Франка. Може, саме в 
затишному парку, що носить зараз його ім’я, в уяві поета 
постав образ хитрого Лиса Микити, пригодами якого захоплюється не 

одне покоління читачів.
Часточку свого великого таланту, яким так щедро обдарував його 

Бог, Іван Франко віддав дітям, написавши багато дитячих оповідань, 
віршів та казок.

Львівському університету, в якому навчався поет, присвоєно його 
ім'я. А ще в нашому місті споруджено пам'ятник Івану Франку, є вулиця 
його імені, а також діє музей письменника. Він розміщений у будинку, 
який Іван Франко збудував для своєї родини.

Музеї, в яких зібрано відомості про життя і творчість окремих мит
ців, називаються меморіальними. У Львові є ще кілька таких музеїв: 
художньо-меморіальні музеї відомих українських художників Олени 
Кульчицької, Івана Труша, Олекси Новаківського, Леопольда Левиць- 
кого, прославленої співачки Соломії Крупіельницької. Творче життя 
цих митців було тісно пов'язане з нашим містом.

На основі музею першодрукаря 
Івана Федорова створено Музей мис
тецтва древньої української книги. 
Тут ви побачите справжню середньо
вічну друкарню: друкарський верстат, 
палітурний цех, старовинні книги, які 
крізь століття донесли до нас мудрість 
наших предків.

Ще один музей, присвячений кни
зі, — це музей „Русалка Дністрова". 
Саме так називалася перша в Галичині 
книжка, написана народною мовою 
і українським алфавітом. Це було в 
1837 р. На той час книги друкувалися 
німецькою або польською мовами, бо 
Львів належав тоді до держави, яка 
називалася Австро-Угорщиною. Роз
міщений музей у дзвіниці Святоду- 
хівської церкви, на вул. Коперника.

Пам’ятник І. Франку



Сама церква під час війни була знищена бом
бою. В духовній семінарії, що була при церкві, 
навчався один з авторів „Русалки Дністрової" 
Маркіян Шашкевич. Неподалік від музею йому 
споруджено гарний пам'ятник.

Середньовічний
друкарський
верстат

Національний університет ім. І. Франка Пам’ятник М. Шашкевичу



О сь і почалася наша мандрівка львівськими музеями. Кожен з 
них цікавий по-своєму і зберігає все те найкраще, що створили 
людські руки протягом століть. В їхніх гостинних залах, зда

ється, причаїлася сама пані Історія.
В трьох будинках на площі Ринок (№ 4, № 6 і № 24) розмістився Істо

ричний музей. Це один з найбагатших музеїв України, тут зберігається 
понад 310 тисяч різних експонатів. Пройдімося залами музею. Риплять 
під ногами старі сходи, ніби відкриваючи нам відомі тільки їм таємниці. 
Кожен експонат розповідає про щось давнє-давнє... Ось один з най
давніших музичних інструментів — кістяна сопілка. Вчені-історики 
кажуть, що їй близько 20 тисяч років. А он там — розписна кераміка 
трипільської культури, що пролежала в землі не одну тисячу літ. Руко
писні книги, писані на пергаменті (тонкій овечій шкірі), старовинний 
посуд, зброя, меблі, колекція старовинних монет і ще багато прекрас

них речей, про які неможливо роз
повідати — їх треба тільки бачити.

Хочете дізнатися, якими іграш
ками бавилися ваші ровесники сто 
років тому? Завітайте до Музею 
етнографії та народного промислу. 
Саме тут зберігається понад тисяча 
народних іграшок, зібраних з різ
них куточків нашої України, а та
кож інших країн. А це солом'яні 
ляльки, фігурки птахів та звірят, 
тарахкальця, свистунці, іграшко
вий посуд, навіть іграшки, виліплені

Національний музей 
Етнографічний музей



з... вареного сиру. А ще в музеї зібрані зразки народного одягу, понад 
дванадцять тисяч писанок, вироби зі шкіри, колекція унікальних годин
ників, серед яких є навіть сонячні та піскові.

Національний музей був заснований у 1905 р. митрополитом Андреем 
Шептицьким. У ньому є найбільша і найповніша колекція українського 
релігійного мистецтва: ікони, старовинні церковні книги, скульптури. 
Тут зберігаються твори живопису видатних українських та європей
ських художників. Гордістю музейної колекції є кілька малюнків Тараса 
Шевченка. Це портрет батька „Се мій батько", „Автопортрет", „Притча 
про блудного сина". Ви, напевно, знаєте, що наш Кобзар був не тільки 
поетом, а й талановитим художником.

Справжньою мистецькою скарбницею є Львівська галерея мис
тецтв — музей, де зберігаються картини багатьох відомих митців світу. 
Всього у фондах картинної галереї — понад 20 тисяч творів мистецтва, 
які представляють майже 40 країн світу.

А чи знаєте ви, що в нашому місті 
є музей, де зберігається навіть... ске
лет мамонта? (Знайдений він під час 
розкопок поблизу села Старуні Івано- 
Франківської області). Це — Природ
ничий музей, заснований у 1854 році.
Перед очима відвідувачів відкривається 
багатий світ нашої природи. У музеї є 
рідкісні експонати диких звірів, птахів, 
плазунів, риб.

Львівська галерея мистецтв



П росто небау Шевченківському гаю розмістився Музей народ
ної архітектури та побуту. В погожі дні тут завжди людно. 
Звернені вбік з гамірної Личаківської — і опиняєшся в дале

кому минулому, серед невеликих хатин, старовинних церков, привезе
них з гуцульських, лемківських, подільських сіл. Тепер це музейні екс
понати, пам'ятки народної архітектури.

Можна посидіти в школі, в якій навчалися ваші ровесники понад сто 
років тому, погойдати колиску, підвішену до стелі в селянській хаті. Не 
одне маля колихалося тут, засинаючи під тиху мамину колискову.

Шевченківський гай — улюблене місце відпочинку львів'ян. Колись 
на цьому місці був дрімучий ліс. Та до наших часів старих дерев майже 
не лишилося. Парк, який ми зараз маємо, створений руками львів'ян 
зовсім недавно: в п'ятдесятих роках минулого століття. Було висаджено 
багато дерев (тополі, акації, берези, клени, дуби), а також кущів і кві
тів. Запитайте в своїх бабусь, дідусів: може, вони також своїми руками 
посадили якесь з цих дерев, що дарують нам тепер затишок і прохолоду.

А найстарішим у нашому місті є парк імені Івана Франка. Закладе
ний він ще наприкінці XVI століття. За свою довголітню історію він мав
Шевченківський гай
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різні назви, багато талановитих садів
ників працювало над його створенням.
Тут ростуть могутні дуби, яким близько 
трьохсот років, ясени та клени, стовбури 
яких сягають півтора метра. Над затиш
ними алеями розкинули свої віти ста
резні осокори. Є також рідкісні дерева: 
тюльпанове, оцтове, самбук. Цей старо
винний парк є острівцем тиші і спокою 
серед гамірного міста.

До старих парків належить також і 
Стрийський, який справедливо назива
ють окрасою нашого міста. Його затишні Парк ім. І. Франка

куточки надихають поетів на прекрасні вірші, про нього складено пісні. 
Найрізноманітніші види дерев, кущів, квітів створюють неповторні 
композиції парку, який вважається одним з кращих у Європі. Релік
вією парку є Шевченкова верба. Вона розрослася з маленької вербової 
гілочки, привезеної з казахської землі. Там, відбуваючи заслання, Тарас 
Шевченко і посадив вербу, що нагадувала йому про Україну.

А історія створення парку така. В кінці 19 ст. у Львові проводилася 
велика промислова виставка. Австрійська влада виділила для цього зна
чні кошти. Тоді й було вирішено створити великий парк. Керував робо
тою досвідчений садівник Арнольд Рерінг.

З різних куточків світу було привезено багато екзотичних дерев та 
рослин. Серед них — такі незвичайні для нашої місцевості, як червоний 
дуб, тюльпанове дерево, червонолистий бук, голубі смереки, модрини, 
плакучі буки, віти яких сягають землі.

Більше ста років пройшло з того часу. Стрийський парк значно 
розширився, насаджено багато нових дерев, декоративних кущів, кві
тів. Це улюблене місце відпочинку львів'ян, де можна сховатися від 
гамірного міста, побродити тінистими алеями, помилуватися гордими 
лебедями. А дітвору чекає їхнє найулюбленіше місце в Стрийському 
парку — дитяча залізниця, де все справжнє — і вагони, і квиткові каси, 
і пасажири, і провідники.

Ми згадали тільки про найвідоміші парки Львова. Тав нашому місті є 
багато інших парків та скверів. Львів'яни завжди дбали про зелені наса
дження, адже життя без дерев, рослин, квітів було б неможливим. Вони 
тішать нас своєю красою, їхня прохолода рятує нас у спеку, дарує свіже 
повітря, захищає від шуму, яким заповнене сучасне місто.



Н аша коротка мандрівка вмістила в себе кілька століть історії 
нашого древнього Львова.

Руками попередніх поколінь створене неповторне місто- 
пам'ятка, яким є нині Львів. Княжа та середньовічна частини міста ого
лошені Державним історико-архітектурним заповідником. У 1998 році 
історичний центр Львова включений до Списку світової культурної 
спадщини ЮНЕСКО. Проте, найголовнішим здобутком наших пред
ків є те, що вони витворили особливий дух нашого міста, ту магічну 
силу, яка робить багатьох людей вічними шанувальниками Львова. Під 
впливом духовної особливості міста людина свідомо стає патріотом. У 
нашому місті віддано заслужену шану людям різних національностей, 
які спричинилися до його розвитку.

За свою історію Львів пережив численні війни, навали чужинців. Та 
нікому не вдалося оволодіти нашими душами, бо вони — невмирущі. 
Львів завжди залишався українським. Свята шана до національних сим
волів і до тих, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність України, 
незбориме бажання бачити Україну щасливою та багатою — саме це 
складає духовну силу львів'ян, що поєднує в собі європейську культуру 
і східну мудрість.

Тож давайте продовжувати ці прекрасні традиції. Будемо любити 
наше чудове місто, вивчати його історію і творити його майбутнє.

Щоб завжди і всюди ми могли з гордістю називати себе справжніми 
львів'янами.
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