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Książki wydawane przez Księży Młyn Dom Wydawniczy 
mają na celu ukazanie piękna, tradycji oraz historii miast i regionów 

naszego kraju. Poprzez nasze publikacje pragniemy utrwalać 
i rozbudzać zamiłowanie mieszkańców swymi „małymi ojczyznami”.

Księży Młyn Dom Wydawniczy – czołowy wydawca książek 
regionalnych i komunikacyjnych zaprasza do współpracy Autorów 

mających pomysły na książki związane z miastami, regionami 
oraz tematami komunikacyjno-transportowymi. Prosimy także 

o kontakt osoby posiadające zdjęcia, jak i różnego rodzaju pamiątki 
nawiązujące do interesujących nas tematów. 

Ilustracje wykorzystane w książce pochodzą ze zbiorów Autora. 
Autor dziękuje przyjaciołom za udostępnienie kilku ilustracji.
Ілюстрації, використані в книжці, походять зі збірок автора. 
Автор дякує друзям за надання кількох ілюстрацій.
The illustrations in this book come from the Author’s private collection. 
The Author would like to thank his friends for the access to some of the illustrations.
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Książkę tę dedykuję wszystkim Lwowiakom, a szczególnie mojemu 
Wujowi Kazimierzowi, który sprawił, że choć urodzony we Wrocławiu, 
pokochałem Lwi Gród i jego historię.

Wprowadzenie

Civitas Leona, Leopolis, Lwów, Lemberg, Lvov, Lviv – różne nazwy 
nosiło na przestrzeni wieków to niezwykłe, piękne miasto, położone tam, 
gdzie spotykają się Wschód i Zachód, tak pod względem kulturowym, jak 
i geografi cznym. Miasto, a właściwie jego historyczne centrum, w roku 
1998 uznane przez UNESCO za obiekt światowego dziedzictwa kultural-
nego, leży w kotlinie rzeki Pełtwi (zachodniego dopływu Bugu – tak, Lwów 
leży przed, a nie za Bugiem!), otoczonej od zachodu, południa i wschodu 
siedmioma wzgórzami. Przez miasto przebiega europejski dział wodny. 
Według tradycji krople deszczu spływające północną połacią dachu ko-
ścioła św. Elżbiety trafi ają z biegiem Bugu do Bałtyku, a te, które ciekną 
południową stroną – z biegiem Dniestru do Morza Czarnego. Nawet jeśli 
nie jest to stwierdzenie całkowicie ścisłe, świetnie obrazuje fakt, że Lwów – 
jak cała Europa – „oddycha dwoma płucami”: łacińskim Zachodem 
i prawosławnym Wschodem. Dość znaczne różnice wysokości w mieście 
(najwyższy punkt –  413 m n.p.m., najniższy – 245 m n.p.m.) wpływają na 
urozmaicenie krajobrazu, a duże obszary zieleni miejskiej dodają szcze-
gólnego uroku tej „Podkarpackiej Florencji”. Gości z Polski najbardziej 
jednak przyciągają zabytki, nierozerwalnie związane z dziejami Rzeczy-
pospolitej. Dziś, gdy ostatni „przedwojenni lwowiacy” wkroczyli już w je-
sień życia, powoli gaśnie pamięć o tym, że do 1939 roku Lwów był trzecią 
co do wielkości metropolią Polski (330 000 mieszkańców, 4000 zakła-
dów pracy), silnym ośrodkiem akademickim, artystycznym i w ogóle 
bardzo przyjemnym miastem (St. Wasylewski). Dla rówieśników autora 

i pokoleń młodszych Lwów to tylko jedno z miast Ukrainy, bliższe może 
tylko tym, którzy interesują się historią. Lata wymuszonego cenzurą mil-
czenia o faktach niewygodnych i celebrowania „ofi cjalnego braterstwa” 
z Sowietami, podszytego niechęcią z jednej, a nieufnością z drugiej 
strony, sprawiły, że Lwów – choć tak bliski – stał się bardzo daleki. Da-
lekie od doskonałości były też relacje między dwoma najbliższymi so-
bie narodami tej części świata – Polakami i Ukraińcami. Być może fakt, 
że Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy i że w gorą-
cych dniach „pomarańczowej rewolucji” 2004 roku właśnie Polacy 
masowo poparli prawo swoich sąsiadów do wolności, wpłynie na 
stopniowe odejście od stereotypów, które nie sprzyjają partnerstwu 
i przyjaźni. Pragnę, aby ta publikacja, która ma przywołać wspomnienia 
o dawnym Lwowie, wpłynęła na wzajemne zrozumienie, tak niezbędne 
dla dobrego sąsiedztwa i wspólnej przyszłości w europejskiej Rzeczypo-
spolitej Wielu Narodów.

Pierwszy potwierdzony historycznie lwowski gród drewniany wybu-
dowany został około 1256 roku. Założyciel miasta, książę Daniel Halic-
ki, nazwał osadę od imienia swojego syna, Lwa. Po śmierci ostatniego 
z książąt halickich, Jerzego Bolesława Trojdenowicza, Ziemia Ruska 
(Grody Czerwieńskie) prawem spadku przeszła w posiadanie jego 
szwagra – króla Polski, Kazimierza Wielkiego. W roku 1340 władca 
ten dwukrotnie wyprawił się na Ruś i przyłączył ją do Polski, rozpoczy-
nając wieloletnie walki z Litwą, również dążącą do zajęcia tych ziem, 
zakończone traktatem w 1366 roku. W trakcie działań wojennych spło-
nęła drewniana zabudowa miasta. Z inicjatywy Kazimierza Wielkiego 
wybudowane zostały kamienne fortyfi kacje i mury, zapewniające bez-
pieczeństwo podczas najazdów, a Lwów uzyskał przywileje i prawa 
miejskie oparte na wzorcach zachodnioeuropejskich (akt lokacji wyda-
ny został w 1356 roku). Mieszczanie lwowscy cieszyli się odtąd samo-
rządem i pełnią praw bez względu na różnice narodowe i wyznaniowe, 
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a od XIV w. zaczęli czerpać wielkie zyski dzięki tzw. prawu składu, które 
zobowiązywało kupców wędrujących szlakami handlowymi do wystawia-
nia swoich towarów na sprzedaż właśnie we Lwowie. Dzięki dochodom 
z handlu i rzemiosła bogaciły się rody lwowskich patrycjuszy: Boimów, 
Korniaktów, Kampianów, Bandinellich, Bonnerów, Szolc-Wolfowiczów... 
Duch tolerancji narodowej i wyznaniowej sprzyjał rozwojowi miasta. 
Anglicy, Grecy, Niemcy, Ormianie, Polacy, Rusini, Szkoci, Włosi, Żydzi 
żyli w zgodzie i harmonii, choć różnili się językiem, wyznaniem, strojem 
i obyczajami. Miasto było jedyną oprócz Rzymu potrójną metropolią 
katolicką – siedzibą arcybiskupstwa obrządku łacińskiego, unickie-
go i ormiańskiego. Wolnością kultu cieszyli się wyznawcy religii moj-
żeszowej, prawosławia i protestanci. Mury Lwowa – niczym w tyglu 
alchemika – wytworzyły swoisty stop wieloetniczny. O przywiązaniu 
Grodu Zawsze Wiernego do Rzeczypospolitej decydował nie tylko 
przeważający wpływ kultury i języka polskiego, lecz także umiłowa-
nie wolności gospodarczej i swobód wyznaniowych, niespotykanych 
w innych państwach ówczesnej Europy. Ciężko doświadczył Lwów 
wiek XVII. Oblężenia, kontrybucje i zniszczenia wojenne przyczyniły 
się do upadku gospodarczego i politycznego miasta. Zmierzch Rze-
czypospolitej w wieku XVIII zakończył się rozbiorami. Lwów stał się 
w roku 1772 częścią Cesarstwa Austriackiego. W mieście pojawiła się 
nowa fala osadników: Austriaków, Czechów, Niemców i Węgrów, któ-
rzy jako urzędnicy i wojskowi mieli zapewnić szybką asymilację nowej 
prowincji. Nastąpił jednak proces odwrotny – przybysze zwykle już 
w drugim pokoleniu ulegali polonizacji. Lwów czasu rozbiorów, zwłasz-
cza w okresie autonomicznym, tj. po roku 1861, stał się najjaśniejszą 
latarnią polskości, siedzibą polskich placówek naukowych, oświa-
towych, artystycznych, gospodarczych, a także silnym ośrodkiem 
myśli niepodległościowej, nie tylko polskiej. To właśnie we Lwowie 
w II połowie XIX wieku zrodził się ukraiński ruch narodowy, który sta-

wiał sobie za cel utworzenie odrębnego – niezależnego od Austrii, Polski 
i Rosji – państwa. Podobne inicjatywy podjęte na przykład w Kijowie za-
kończyłyby się więzieniem i katorgą na Syberii. 

Tragiczny wiek XX położył się krwawym cieniem na dziejach Pol-
ski i Ukrainy. Wydarzenia 1918 roku, przez Polaków wspominane 
z sentymentem i dumą jako obrona Lwowa, dla Ukraińców były tragiczną 
klęską. Dla wielu Polska stała się drugim po Sowietach zaborcą Ukrainy. 
W okresie drugiej wojny światowej Lwów, choć kilkakrotnie przechodził 
z rąk do rąk, nie zaznał większych zniszczeń, nastąpiły jednak z winy 
totalitarnych reżimów głębokie zmiany ludnościowe. Zagłady z rąk 
niemieckich okupantów uniknęli tylko nieliczni Żydzi. Zsyłki sowieckie, 
represje hitlerowskie, „sąsiedzkie” czystki etniczne oraz powojenne wypę-
dzenie, nazywane repatriacją, spowodowały silną depolonizację Lwowa. 
Licznie napłynęli nowi mieszkańcy, nie tylko Ukraińcy, ale także Rosjanie 
i przedstawiciele wielu innych narodów Związku Sowieckiego. Powojen-
ny Lwów rozwijał się w szybkim tempie i stał się nowoczesną, blisko 
milionową metropolią. Dziś, u progu XXI stulecia, gdy nasz kontynent 
wkroczył na drogę federacji, można żywić nadzieję, że upiorne cienie 
zeszłego stulecia odejdą w przeszłość, a Lwów, dumny ze swojej historii 
i silny tradycją wielokulturowości, wkroczy ponownie na drogę współpra-
cy, świetności i dobrobytu. 
 

Piotr Nestor Galik
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Widok ogólny od strony 
Góry Stracenia
Topografi a lwowskiej starówki, wybudowanej 
w kotlinie rzeki Pełtwi otoczonej wzgórzami 
Roztocza, z których najwyższe mierzy 
374 m n.p.m. Po prawej stronie można dostrzec 
charakterystyczne wieże starego miasta. 
W głębi, po lewej, wyraźnie widoczny jest 
Wysoki Zamek i kopiec Unii Lubelskiej.

Wyd.: Sztuka, Kraków 1916, obieg 1917.

Загальний вид зі сторони  
гори Страчення
Цей вид показує характерну топографію 
львівського середмістя, збудованого в долині 
ріки Полтви і оточеного пагорбами Розточчя, 
з котрих найвищий сягає 374 м над рівнем 
моря. З правої сторони можна помітити 
характерні вежі старого міста. В глибині, 
зліва, виразно видніється Високий Замок 
і курган Люблінської Унії.

General View from 
the Execution Hill
Topography of the Old Town, built in the valley 
of Peltvia River, surrounded by the hills of 
Roztochya, highest elevation 374 meters. 
On the right, the distinctive towers of the Old 
Town. In the distance clearly appear the High 
Castle and the Union of Lublin Mound.
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Herb Ziemi Ruskiej
W czasach Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów Lwów był stolicą 
województwa ruskiego. Herb przedstawia złotego lwa w koronie, w polu błękitnym, 
wspinającego się na stromą skałę. Podobieństwo do herbu Lwowa jest uderzające, co może 
świadczyć o dominującej roli miasta w życiu politycznym i społeczno-gospodarczym ziemi 
ruskiej. 

Wyd.: TSL według rysunku Stanisława Eliasza Radzikowskiego, nie datowana, bez obiegu.

Герб Руської землі
В часи Польського королівства і Речі Посполитої Двох Народів Львів був столицею 
Руського воєводства. На гербі зображено золотого лева в короні на голубому тлі, який 
піднімається на стрімку скелю. Подібність до гербу Львова є дуже виразна, що свідчить 
про домінуючу роль міста в політичному і суспільно-господарському житті Руської землі.

The Coat of Arms of the Ruthenian Lands
Lviv was the capital of the Ruthenian Province in the Kingdom of Poland and the 
Commonwealth of Both Nations. The coat of arms shows a golden lion, crowned, on blue 
ground, climbing a steep rock. Similarity to the arms of the city of Lviv is striking, and may be 
a proof of the dominating role the town had played in the political and socioeconomical life of 
the Ruthenian province. 
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Ratusz z bazarem
Imponujący rozmiarami ratusz lwowski 
wzniesiony został w I połowie XIX wieku, 
w miejscu, gdzie od średniowiecza znajdowała 
się siedziba władz samorządowych miasta. 
Decyzję o rozbiórce poprzedniego, gotycko-
-renesansowego ratusza przyśpieszyła 
katastrofa budowlana – zawalenie się wieży 
w roku 1826. Prace budowlane trwały w latach 
1827–1836. W roku 1848 ratusz spłonął 
w czasie bombardowania miasta przez 
Austriaków, lecz wkrótce został odbudowany. 
Nowy ratusz, choć bardzo funkcjonalny, nie 
budził zachwytu lwowian, którzy potocznie 
nazywali go „pudłem ratuszowym”. 

Wyd.: Wydawnictwo Kart Artystycznych D. G. Lwów, nie datowana, bez obiegu.

Ратуша з базаром
Вражаючий розмірами, будинок львівської 
ратуші був збудований в I половині XIX 
століття, на місці, де вже з середньовіччя 
знаходилась садиба самоврядних властей 
міста. Рішення про перебудову попередньої 
готично-ренесансної ратуші приспішила 
будівельна катастрофа – в 1826 р. 
завалилась її вежа. Будівництво тривало 
в 1827–1835 роках. В 1848 р. ратуша згоріла 
внаслідок бомбардування австрійцями 
міста, але незабаром була відбудована. 
Нова ратуша, хоч і дуже функціональна, 
не викликала захоплення львів’ян, котрі 
поточно називали її „коробкою”.

City Hall and Marketplace
The noble pile of the City Hall was erected 
in the fi rst half of the 19th century at the site, 
where the self-government of Lviv had resided 
since the late Middle Ages. A tower’s collapse 
in 1826 rushed the decision to pull down the old 
Gothic-Renaissance city hall. The new building 

was in construction between 1827 and 1836. 
The City Hall was burned down during the 
Austrian bombardment in 1848, but was rebuilt 
soon afterwards. The new City Hall, albeit 
functional, was not admired by Lvivians, who 
commonly called it the „City Box”. 
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Ratusz
Obraz przedstawia główne wejście do ratusza 
miejskiego, ozdobione kamiennymi lwami 
trzymającymi herb miasta. Lwowianie w formie 
anegdoty opowiadali przyjezdnym, że lwy 
te głośno ryczą, ilekroć przejdzie koło nich 
dziewica. Legendę tę należy oczywiście między 
bajki włożyć, warto jednak wiedzieć, że choć 
obecny ratusz wzniesiony został w latach 
1827–1834, to już w XIV wieku powstała w tym 
miejscu drewniana siedziba władz miejskich, 
wielokrotnie przebudowywana i odbudowywana 
po licznych pożarach. 

Wyd.: Salon Malarzy Polskich, Kraków, według akwareli Stanisława Tondosa, obieg datowany 1912.

Ратуша
На почтівці зображено головний вхід до 
міської ратуші, оздоблений кам’яними 
левами, що тримають герб міста. Львів’яни 
розповідають приїжджим анекдот, що 
леви голосно гарчать, як тільки біля них 
проходить незаймана дівчина. Очевидно, 
що цю легенду треба вважати байкою, 
однак варто знати, що, хоча сучасну ратушу 
збудовано в 1827–1835 роках, вже в XIV 
столітті на цьому місті постала дерев’яна 
садиба міських властей, багаторазово 
перебудована і відбудована по численних 
пожежах.

City Hall
The painting shows the main City Hall 
entrance, decorated with stone fi gures of lions 
holding the town’s coats of arms. Lvivians used 
to tease visitors by telling them that whenever 
a virgin passes by, the lions give out a loud 
roar. The legend is obviously just a joke; a fact 

worth knowing is that although the City Hall 
was built between 1827 and 1834, a seat of the 
town’s authorities, built of wood, was located 
in the same place since the 14th century, 
reconstructed and rebuilt over the centuries 
after numerous fi res. 
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Lew przed ratuszem (stan sprzed II wojny światowej)
Od czasu uzyskania praw miejskich (1356 rok, pełny samorząd od roku 1368) aż po 
czasy współczesne zasadniczy motyw herbu nie zmienił się. Przedstawia on mury 
miejskie z wieżami i bramą, co symbolizuje odrębność miasta. W bramie stoi wspięty, 
złoty lew nawiązujący zarówno do herbu województwa ruskiego, jak i do imienia Lwa, 
syna założyciela miasta, księcia halicko-wołyńskiego Daniela. W różnych epokach, 
zależnie od przynależności państwowej, herb uzyskiwał dodatkowe elementy 
o symbolice politycznej, np. koronę, order Virtuti Militari, sierp i młot. 

Wyd.: Książnica Atlas, Lwów, 1938, bez obiegu.

Лев перед Ратушею (стан перед II світовою війною)
Найбільш характерним символом міста був Лев. По цілому Львові можна 
нарахувати кілька тисяч зображень цього достойного звіра. Найславнішими були 
однак скульптури обабіч входу до ратуші. Від часів отримання міських прав 
(1356 р, повне самоврядування від 1368 року) аж до наших часів головний мотив 
гербу не зазнав змін. На ньому зображено міські мури з вежами і брамою, 
що символізує особливий статус міста. В брамі стоїть золотий лев, що пов’язано 
одночасно і з гербом Руського воєводства, і з іменем Лева, сина засновника міста, 
галицько-волинського князя Данила. В різних епохах, залежно від державної 
приналежності, герб отримував додаткові елементи, як політичні символи: корона, 
орден Віртуті Мілітарі, серп і молот... 

Lion in Front of the City Hall (before World War II)
From the time Lviv acquired the city rights (1356, full self-government rights from 
1368) to this day, the main motif of the town’s coat of arms has remained unchanged. 
It features the city walls, towers and gate, symbolizing the town’s separate character. 
A golden lion on its hind legs, standing in the gate, is a reference to the coat of arms 
of Ruthenian Province, as well as to the name of Lev (Leo), the son of the city founder, 
prince Danylo of Halychyna and Volyn. Depending on Lviv’s national status, the city 
arms temporarily featured various additional elements, mainly political symbols such as 
crown, the Order of Virtuti Militari, or the hammer and the sickle. 
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