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Анотація. Зроблено спробу з’ясувати пам’яткоохоронну історію 

Львова в зазначені роки, відомі як період суперечливих хрущовських 
прожектів, котрі не забезпечувалися матеріально-фінансовими ресур-
сами, у тому числі щодо збереження культурної спадщини. Наголо-
шується, що, попри реалізацію окремих заходів у цій справі, пов’язаних 
з розширенням міжнародних контактів (а для прикордонного Львова 
це було важливо), державна політика охорони пам’яток культури за-
знала корекцій: суттєво скорочено їхню чисельність, посилено ідейно-
атеїстичну пропаганду, внаслідок якої потерпала сакральна спадщина.
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Заявлена тема не претендує на виняткову першість у науко-
вому дослідженні, бо тією чи іншою мірою її епізоди, об’єкти 
культури відображені в публікаціях [1]. Проте цільного ана-
лізу стану культурної спадщини Львова, діяльності виконав-
чих структур щодо її збереження, визначних архітектурних 
об’єктів як пам’яток у зазначений період, на відміну від чис-
ленних архітектурно-мистецьких публікацій, немає. Це період 
так званої хрущовської відлиги, коли радянське суспільство 
отямлювалося після сталінської деспотії, очікувало від прива-
бливих обіцянок і запевнень нового кремлівського керівництва 
політичних свобод і матеріального забезпечення, у тому числі у 
сфері охорони пам’яток культури.

Для Львова – одного з найкрасивіших міст Європи, де 
зосереджені виняткові архітектурні шедеври, меморіально-
монументальна пластика, питання їх збереження, себто ремон-
ту й використання, було справою архіактуальною. І хоча Львів, 
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на щастя, серйозно не постраждав у роки воєнного лихоліття, 
за винятком окремих споруд, проте актуальності цьому питан-
ню надавали інші чинники. Унаслідок репатріації поляків у по-
воєнні роки на історичну батьківщину, значний масив їхньої 
спадщини, насамперед культових споруд, став беззахисним.

Це констатували комісії, створені партійно-виконавчими 
органами, що дозволяло класифікувати спадщину за худож-
німи цінностями на категорії, визначитися у першочергових 
ремонтно-рятувальних роботах. За винятком діючого Кафе-
дрального (Латинського) костелу (XIV-XV ст.), решту орен-
дували господарсько-освітні установи. Орендарі здебільшо-
го не виконували зобов’язань щодо утримування приміщень, 
не проводили ремонту, пошкодили низку мистецьких творів, 
інтер’єрів [2, спр. 8, арк. 63, 64; спр. 49, арк. 45]. 

Особливо викликав нарікання стан Бернардинського 
костелу – пам’ятки XVII ст., який орендувала база “Со-
юзопткультторгу”. До нарікань долучилися члени виїзно-
го пленуму Спілки радянських архітекторів України, які 
22 жовтня 1953 р. відвідали костел і з обуренням у заяві 
до органів влади, назвали експлуатацію пам’ятки “варвар-
ським режимом”, “внаслідок чого живописні стіни, вівтар, 
різьблені панелі і лавки завалені ящиками, тюками та інши-
ми речима, що знищують цінні шедеври мистецтва; підло-
га з плиток зруйнована, дах у вівтарній частині протікає, 
знищуючи живопис на стінах та стелі” [2, спр. 56, арк. 75].

Припускаємо, що до появи цієї заяви, як і проведення ви-
їзного пленуму Спілки архітекторів у Львові, долучився новий 
начальник обласного відділу в справах архітектури при Львів-
ському облвиконкомі архітектор А. Шуляр, який 30 липня 1953 
р. прийняв справи. Це був знаковий рік, пов’язаний зі смертю 
диктатора, що спричинила зміни в країні. Проте у Львові не 
втомлювалися розробляти проекти “реконструкції міста”. Що-
правда, якщо проект 1946-1948 рр. передбачав образ совєт-
ського Львова в дусі архітектури тоталітаризму — найбільшу 
площу для маніфестацій, парадів з відповідними атрибутами 
(автори А. Натальченко, Г. Швецько-Вінецький), то надалі 
манія величі дещо вгасла, проте пошук місця для пам’ятника 
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Сталіну  продовжувався (головний архітектор міста І.Персіков 
– 1951-1959 рр. та ін.) [3, 583 — 587]. Критично оцінював 
забудову міста й молодий А. Шуляр, аналізуючи Ринок, “де 
представлено конгломерат дрібних будинків з різним архітек-
турним рішенням, хоч окремі з них заслуговують уваги як пре-
красні зразки архітектури” [4, 1].

Усі ці радикальні та помірковані ідеї рясніють на сторінках 
нового республіканського журналу “Архітектура і будівни-
цтво”, вихід якого теж був подією. Журнал опублікував най-
суттєвіше із згаданого пленуму Спілки архітекторів, що обго-
ворював “львівську тему”, та “резюме” президента Академії 
архітектури УРСР В. Заболотного: “...в умовах центральної 
частини Львова не може бути і мови про те, щоб ламати будин-
ки, розширювати вулиці. Тут зосереджений великий житловий 
фонд, багато цінних будинків, найкращі пам’ятки архітектури”, 
які треба оберігати. На звільнених місцях від малоцінних буді-
вель повинна бути зелень [5, 30]. Здається, це була “крапка” 
у “львівській темі”. А. Шуляр мусив перейматися пам’ятками 
архітектури. Акт передачі, який він прийняв, від попередника 
А. Феофанова, свідчив, що із 206-ти пам’яток у Львові 15 
використовуються для релігійних обрядів, 15 здано в оренду 
за угодами, 165 – житлові будівлі, 11 – не використовують-
ся (скульптури, вежі, “історична стіна”, нині просп.. Свободи 
тощо) і перебувають під наглядом облвідділу. Споруди косте-
лів Марії Сніжної та Домініканів перебувають в аварійному 
стані; щодо останнього  виділено 50 тис. крб. на підтримую-
чий ремонт, потребують ремонту також костели Бернардинів і 
Кармелітів. Робота сектору з охорони пам’яток у занедбаному 
стані, немає обліку, систематизації пам’яток і всіх відомостей 
про них, особливо з області. Багато орендарів у Львові зовсім 
не оплачують оренди і з ними немає жодних угод. Є протермі-
новані угоди, але нові не укладені [6, спр. 1956, арк. 31, 34]. 
А. Шуляр домігся, що наступного року Ленінський районний 
суд ухвалив рішення про відселення “Союзопткультторгу” з 
костелу Бернардинів [2, спр. 82, арк. 13]. Звичайно, воно не 
було виконане – це парадокси тоталітарного однопартійного 
режиму, який сам собі ухвалював вироки і поводився з ними, 
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як хотів. Проте в певних колах громадськості нарікання на не-
задовільний стан збереження пам’яток у Львові проявлялося, 
зокрема, під час виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих 
рад депутатів трудящих. У лютому 1955 р. від виборців на-
дійшли скарги з наполегливими проханнями кандидатам вжити 
відповідних дієвих заходів [2, спр. 68, арк. 67]. Не будемо 
ідеалізувати подібні “скарги трудящих” у панівному режимі, 
але в цьому  випадку вони були можливими й доречними. 

Нагромаджений значний негативний фактаж спонукав 
Львівський облвиконком 11 січня 1955 р. обговорити захо-
ди щодо поліпшення охорони пам’яток архітектури та гостро 
розкритикувати організації, які порушують норми експлуа-
тації будівель, у тому числі облвідділ у справах архітектури. 
Саме він не спрямовував на правильну організацію ремонтно-
реставраційних робіт, унаслідок чого порушено графіки вико-
нання технічної документації, а план ремонтних робіт виконано 
попереднього року лише на 38 %, тому ухвалили передати 26 
найзначніших архітектурних пам’яток Львова, у тому числі 
Бернардинський костел, на баланс облвідділу у справах архі-
тектури [2, спр. 114, арк. 120-122]. У кінці року Державний 
арбітраж на підставі акту стягнув з бази “Союзопткультторг” 
майже 70,5 тис. крб. за завдану шкоду пам’ятці та несплату 
оренди [2, спр. 82, арк. 12-14].

Неблагополучним станом справ у охороні культурної спад-
щини перейнявся і виконком Львівської міської ради депутатів 
трудящих. Наближався 700-річний ювілей Львова (1956 р.), 
а спотворений вигляд багатьох будинків неякісним тинькуван-
ням, котре прикривалося “модним” цементним набризком або 
неохайною побілкою, не створювали святкового настрою. У 
червні 1955 р. міськвиконком зобов’язав свої служби, насам-
перед міськкомунгосп, погоджувати ці роботи з архітектора-
ми, а проектно-кошторисне бюро — з облвідділом у справах 
архітектури щодо реставрації будівель-пам’яток, виготовлення 
проектів [2, спр. 68, арк. 94]. На цей час (травень 1955 р.) 
Управління у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР 
затвердило наукових співробітників Інституту історії і теорії 
Академії архітектури УРСР для консультацій на складних 
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реставраційних об’єктах; у лютому наступного року створено 
вчену раду при інспекції охорони пам’яток архітектури Держ-
буду УРСР у складі фахівців з багатьох галузей культури й 
науки, у тому числі відомих кандидатів архітектури Г. Логвина 
і Ю.Нельговського, саме їх відрядили на Львівщину. Остан-
ній опікувався у Львові Домініканським костелом  [2, спр. 68, 
арк. 75], відновлення якого тривало загалом майже 10 років. 
Початкові роботи переважно були рятувальними; згаяно чи-
мало часу на відселення орендарів, неодноразове погодження 
проекту, котрий переважно був реалізований 1959 р. [7]. 

Активніше вникати в стан пам’яток змушував міську вла-
ду не тільки ювілей Львова, були й інші оказії. В ухваленій 
5 січня 1956 р. постанові “Про заходи по впорядкуванню іс-
торичних пам’ятників Львова” констатувалося, що пам’ятки в 
незадовільному стані: костели Бернардинів, Домініканів за-
валені сміттям, Кармелітів елементарно не ремонтується, бо 
орендар відмовляється, погано ремонтують будинки-пам’ятки; 
на Янівському та Личаківському цвинтарях низка могил за-
служених діячів пошкоджена, погано впорядковують військові 
кладовища, немає меморіальних таблиць, де був Петро І (Ри-
нок, 24), де помер друкар Іван Федоров (монастир на вул. Б. 
Хмельницького). Постанова вимагала навести порядок, по-
силити нагляд за ремонтом пам’яток орендарями, підтримання 
належного стану давніх будівель [2, спр. 105, арк. 76-77].

У контексті ювілейних заходів впорядковано територію мо-
гили І. Франка, відновлено обеліск на братській могилі жертв 
барикадних боїв 1902 р. у Львові, надмогильник художникові 
А. Ґротгеру. Очевидно, ці роботи не вимагали надзусиль, але 
пропагандистське звучання мали.

Трудномісткими були пошуки археологом О. Ратичем у 
1955-1956 рр. місця княжого замку вище церкви св. Миколая 
(як доти вважалося) – однієї з таємниць 700-річного міста 
Лева, проте тут не виявили жодних слідів – їх знайшли на Зам-
ковій горі, котру охоплює територія парку “Високий замок” [8].

Водночас за настановами партійних органів вишукували 
об’єкти, котрі можна було прив’язати до річниць російської ре-
волюції 1905-1907 рр., більшовицького перевороту 1917 і т.п.
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Проте всі ці ідеологічно-пропагандистські прожекти не ря-
тували ситуації в місті, де є справжні архітектурно-мистецькі 
шедеври, а отже їх недогляд, руйнація особливо вражали. 
До критики наявних вад нарешті долучилася й місцева газе-
та. Мовимо так, бо впродовж повоєнного десятиліття ми не 
зафіксували жодної вагомої публікації на тему стану об’єктів 
культурної спадщини у Львові. У зв’язку з ювілеєм, писала 
газета, було “багато шуму”, але “без діла”. Ремонт будинку-
пам’ятки ХVІІ ст. по вул. Ставропігійській, 2, на який пішло 
багато грошей, не витримав і трьох років [9].

Критика в партійній пресі вимагала пояснень, реакції. У ма-
теріалі А. Шуляра “Невідкладні завдання у справі охорони і 
реставрації пам’яток архітектури” зазначалося, що відновлен-
ням були охоплені насамперед будівлі і споруди утилітарного 
значення, тоді як історичні й художні аспекти багатьох буді-
вель не взято до уваги й вони залишаються напівзруйновани-
ми. У Львові дещо вдалося зробити за рахунок спецкоштів і 
орендарів, розгорнуто відбудову окремих цінних пам’яток, 
проте її темпи відстають. Львівська міжобласна майстерня – 
2 (МОМ – 2) виконує план на 20-25% на Львівщині. При-
чина — слабка база, відсутність спеціалістів – реставраторів 
через низьку оплату праці [2, спр. 81, арк. 135-138].

Логічно, що 3 січня 1957 р. виконком Львівської міськради 
визнав незадовільним стан виконання власного минулорічного 
рішення, констатував, що низка орендарів відмовилися про-
вести ремонт об’єктів або провели їх неякісно, не відселили  і 
т. ін. З-поміж орендарів Домініканського комплексу лише об-
лдержархів заслужив похвали, бо належно впорядкував фасад 
своєї частини об’єкта. Виконком повторив ухвалену раніше 
позицію, визначив терміни проведення робіт [2, спр. 106, арк. 
132-134], котрі, можливо, когось обнадіювали. Країна входила 
в період хрущовських реформ, що охоплювали й сферу куль-
турної спадщини. Замість колишніх структур, які опікувалися 
останньою, засновано Міністерство культури (Мінкультури) 
УРСР, у віданні котрого опинилися пам’ятки археології, історії 
і мистецтва; Державному комітетові Радміну УРСР у справах 
будівництва (Держбуд УРСР) доручені пам’ятки архітектури.
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Стверджувати, що реорганізація управлінських структур 
суттєво вплинула на поліпшення збереження пам’яток при 
мінімальному, точніше недостатньому фінансуванні, не дово-
диться, як і подальше міжвідомче їх підпорядкування. До того 
ж, скасовані посади інспектора з охорони пам’яток у штаті об-
ласних управлінь культури та відділів у справах будівництва і 
архітектури суттєво послабили нагляд за пам’ятками, особливо 
у сільських районах.

Напевно, ці кадрові питання не погоджувалися  із всесоюз-
ним центром. В усякому разі, наказ міністра культури УРСР 
від 17 жовтня 1955 р. про заходи щодо посилення керівництва 
та контролю за справою обліку й охорони  пам’яток історії, ар-
хеології та мистецтва з’явився згідно з наказом Мінкультури 
СРСР місяцем раніше, на його підставі запроваджувалися 
нові форми обліку та паспортів, а також охоронно-орендні до-
говори, зобов’язання охорони пам’ятки, акти технічного огляду 
пам’ятки при переданні її в оренду, охоронні зобов’язання, від-
критий лист Інституту археології АН УРСР на археологічні 
дослідження [10, 145-185]. 

Нова облікова документація вимагала більшого й фаховішо-
го наповнення інформацією про пам’ятки, в якій було зацікав-
лене всесоюзне відомство — Державна інспекція з охорони 
пам’яток історії і мистецтва Мінкультури СРСР. 

В усякому разі, обліково-документальне нововведення до-
дало значної роботи місцевим управлінським структурам, від-
тягнуло оприлюднення списків пам’яток цих видів на десять 
років, якщо взяти ще до уваги, що міністр культури УРСР 
затвердив “Інструкцію про проведення реєстрації та паспор-
тизації пам’ятників історії, археології та мистецтва на території 
Української РСР” 10 жовтня 1963 р. [10, 186-189].

З пам’ятками архітектури вийшло оперативніше: 25 берез-
ня 1956 р. Радмін УРСР затвердила відповідний список, під-
сумувавши від 1944 р. тривалу й копітку роботу державних, 
наукових і громадських установ УРСР. Список охоплював 
2054 об’єкти, серед яких 377 знаходилося на Львівщині, у 
тому числі 182 у Львові. Урядова постанова вимагала дотри-
мання режиму експлуатації пам’яток, карати його порушників, 
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скласти перелік пам’яток загальносоюзного значення, визна-
читися з комплексом пам’яток для  оголошення їх державни-
ми історико-архітектурними заповідниками тощо [11; 12, спр. 
1826, арк. 50].

Урядова постанова спричинилася до певної активізації ді-
яльності місцевих пам’яткоохоронних структур. Львівський 
облвиконком, схваливши рішення 16 червня 1956 р. на вико-
нання  постанови, затвердив списки пам’яток архітектури об-
ласті, що “підлягають серйозній охороні” [2, спр. 95, арк. 67]. 
До таких об’єктів належав і Домініканський костел, де збері-
галися мішки з цукром, ящики з кондитерською продукцією 
тощо. У складеному 19 жовтня 1956 р. акті про його обстежен-
ня зафіксовано, що вартісний декоративний розпис і фрески 
знищені, бо мішки, тара впиралися на стіни, зруйновано п’ять 
цінних вівтарів, виконаних високомистецькою різьбою по де-
реву; нема органу й невідомо де він, багато ікон, напевно ви-
сокохудожніх творів іконопису, теж нема, залишилися лише 
місця їх прикріплення [2, спр. 82, арк. 140-141].

Численні документи в архіві свідчать, що владні структури  
посилили процес вилучення об’єктів від орендарів, передання 
їх на баланс облвиконкому, задля чого залучалися суди, арбі-
траж [2, спр. 95, арк. 68-75].

Позбуватися орендарів-безгосподарників означало запо-
бігти руйнаціям споруди історико-мистецької вартості. Про-
те основним способом їх порятунку, продовження віку були 
ремонтно-реставраційні й консерваційні роботи. Справа в тім, 
що ці роботи, як свідчить світова практика, не можна зробити 
раз і назавжди, до них треба періодично повертатися. Залеж-
но від якості робіт, часові інтервали між ними будуть різними. 
Вкрай короткими вони були для львівських об’єктів. Попри 
прискіпливе вникнення автора цих рядків у численну звітну 
статистику облвідділу в справах архітектури, реставраційної 
майстерні, нерідко важко збагнути — закінчилася нарешті так 
звана “реєстрація” тієї чи іншої споруди, чи продовжується, а 
можливо, нова розпочалася? Щось подібне коїлося з костелом 
Марії Сніжної. Споруда вимагала невідкладного порятунку. 
Попередній аварійний та неякісний ремонт був зведений нані-
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вець, коли прикріпили дротяні розтяжки трамвайної електро-
лінії до слабеньких його стін та пустили 1950 р. поруч трамвай 
по вул. Гонти. Через вісім років вібрація далася взнаки, зна-
добилося понад чотири роки та значні кошти для обстеження, 
зміцнення фундаменту, стін, оновлення даху [2, спр. 96, арк. 
28; спр. 105, арк. 66].

Дещо краще просувалися справи з відбудовою та пристосу-
ванням 400-річної  Порохової  вежі, що від 1954 р. формально 
перебувала на балансі облвідділу й стан її символічно підтри-
мувався за рахунок спецнадходжень. 1956 р. облвиконком до-
зволив реконструювати вежу під Будинок архітектора [2, спр. 
63, арк. 12], а всередині 1959 р. зодчі справили новосілля.  При 
вході до Будинку на підмурівках “вляглися” дві чудові скуль-
птури  левів. А. Шуляр, який переймався пристосуванням спо-
руди, заручився фінансовою допомогою Спілки архітекторів 
України, не без труднощів дістав левів в Окружній військовій 
поліклініці, куди їх привіз як трофеї якийсь совєтський гене-
рал. Пристосування вежі – один з небагатьох зразків вдалого 
використання закинутої споруди для доброї справи. Єдиним її 
ґанджем (з естетичного погляду) було загладження зовнішніх 
стін тиньком. Згодом ґандж усунули, обмурувавши споруду 
ламаним каменем, що надало їй природно-декоративної при-
вабливості та суворої фортифікаційної міцності.

Ремонтно-реставраційні роботи торкалися таких відомих 
споруд, як “Історичної стіни” (залишків муру), дзвіниці Ві-
рменського костелу, костелів Єзуїтів і Кларисок, палацу Кор-
някта, Чорної кам’яниці, двох фонтанів на площі Ринок і двох 
левів по вул. Коперника (так звана “Криниця”), Королівсько-
го арсеналу; консервації руїн Високого замку, синаґоґи “Золо-
та роза”; ремонтно-протипожежні заходи проведено в Мико-
лаївській (Кривчицькій) церкві (1763 р.), перлині бойківської 
дерев’яної архітектури, що в Шевченківському гаю.

Щодо Бернардинського комплексу, котрий, окрім згадано-
го орендаря, мав інших, зокрема ремонтно-будівельне управ-
ління № 6 з матеріалами й  прибудовами, конюшнею з десять-
ма кіньми, головною тягловою силою, та відповідними “відхо-
дами”. Настав час, коли втрутилася санітарна станція з вимо-
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гою  “навести лад”, а облвідділ у справах архітектури визначив 
термін забратися до 25 квітня 1957 р. Проте знадобилося ще 
понад рік, втручання Держарбітражу, скарги, аби позбутися 
орендаря [2, спр. 93, арк. 145; спр. 105, арк. 87, 130-131, 136].

Нагальний захід очищення території від “авгієвих стаєнь” у 
центрі міста обумовлювався поданням 8 березня 1957 р. Держ-
будом до Президії Верховної Ради УРСР на затвердження 
списку пам’яток архітектури для показу їх туристам, у тому 
числі іноземним. У ньому зазначалося 11 визначних об’єктів 
Львова: Бернардинський, Кафедральний, Вірменський і До-
мініканський  костели, Успенська, Миколаївська і Кривчицька 
церкви, собор св. Юра, ансамбль Ринок з Ратушею і Королів-
ський арсенал [2, спр. 93, арк. 93-95].

Це частина так званої хрущовської відлиги, формальний 
відлік якої ведеться від ХХ з’їзду КПРС (1956 р.). Попри су-
перечності, вона зробила першу серйозну пробоїну в тоталітар-
ній будівлі сталінщини – критику культу особи, обережно від-
чиняла ворота обмеженій кількості чужоземців, намагалася на-
вести хоча б у цікавих історичних місцях косметичний “макіяж”. 
У цьому контексті можна розцінювати ратифікацію 12 грудня 
1956 р. Президією Верховної Ради СРСР Конвенції про за-
хист культурних цінностей в разі збройного конфлікту, складе-
ну під егідою ЮНЕСКО 14 травня 1954 р. [13], у тому числі 
представниками СРСР і УРСР; 9 січня наступного року від-
повідний Указ ухвалила Президія Верховної Ради УРСР [14].

Конвенція — перша міжнародна угода універсального ха-
рактеру, в якій синтезовані норми, вміщені в Гаазьких конвен-
ціях 1899 і 1907 р. та у Вашинґтонському пакті від 15 квітня 
1935 р. У ній небезпідставно висловлена стурбованість, що 
якщо в ході Другої світової війни культурним цінностям за-
вдано величезної шкоди, то надалі, унаслідок вдосконалення 
та розвитку військової потуги, вони все більше опинятимуться 
перед масштабнішою загрозою руйнацій. Також наголошено, 
що “шкода, якої завдається культурим цінностям кожного 
народу, є шкодою для культурної спадщини всього людства, 
оскільки кожний народ робить свій внесок у світову культуру; 
дано визначення предмету захисту культурних цінностей неза-
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лежно від їхнього походження і власника, до яких зараховані: 
а) цінності, рухомі чи не рухомі, що мають велике значення для 
культурної спадщини кожного народу; б) будинки, головним і 
дійсним призначенням яких є зберігання або експонування ру-
хомих культурних цінностей; в) центри, де є значна кількість 
культурних цінностей.

Під захистом культурних цінностей Конвенція трактує охо-
рону і шанування культурних цінностей, містить зобов’язання 
Договірних сторін поважати культурні цінності, розташовані 
на їхніх власних територіях, а також на територіях інших країн; 
забороняється використовувати нерухомі культурні цінності 
та їхні дотичні території для потреб, котрі можуть зашкоди-
ти цінностям у випадку збройного конфлікту. Кожна із сторін, 
що окупувала повністю або частково територію іншої країни, в 
міру можливості повинна підтримувати зусилля компетентних 
національних властей окупованої території, щоби забезпечити 
охорону та збереження її культурних цінностей. Договірні сто-
рони зобов’язуються забороняти, попереджувати і в разі потре-
би приборкувати крадіжки, грабунки або незаконне привлас-
нення культурних цінностей, а також будь-які акти вандалізму.

Щоби полегшити ідентифікацію культурної цінності, Кон-
венцією прийнято відмітний знак у вигляді щита, загостреного 
знизу і поділеного на чотири частини синього і білого кольорів 
[10, 66-80].

Викладаючи найсуттєвіше з Конвенції, вловлюємо, що вона 
ніби адресована совєтській імперії, котра зазнала значних втрат 
в культурній спадщині під час революційно-воєнних кампаній, 
проте й сама демонструвала виняткову захланність і агресив-
ність до цінностей інших країн, поводилася з національними 
окраїнами, або так званими “рівноправними” радянськими 
республіками — “державами-фікціями”, з Україною зокрема, 
як окупант. Перелік викрадених і знищених культурних цін-
ностей українського народу — величезний.

Знадобиться понад два з половиною роки, аби найвища ра-
дянська влада ратифікувала Конвенцію. Якщо взяти до ува-
ги, що кремлівська партноменклатура після смерті диктатора 
Сталіна була зайнята міжусобною боротьбою за трон, який 
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несподівано захопив найменш репрезентативний М. Хрущов, 
то термін ратифікації не такий вже тривалий. Важливо, що но-
вий партійно-державний керманич, оприлюднивши дещицю 
злочинів свого попередника, задекларував прагнення мирного 
співіснування з капіталістичною цивілізацією, щоправда, не 
сприймаючи її ідеології.

На Львів як важливий культурний осередок, наближений 
до західноєвропейського світу, покладалися підвищені функції 
– справляти приємне враження зовнішнім естетичним антура-
жем. Обсяги коштів для цих потреб збільшувалися, переважно 
їх освоював основний підрядник – МОМ-2, яка обслугову-
вала шість західноукраїнських областей. 1957 р. для цих по-
треб асигновано 3 млн. 250 тис. крб., що в півтора рази біль-
ше, ніж попереднього року. Якщо взяти до уваги, що роботи 
здійснювали на 25-ти об’єктах, у тому числі кількох у Льво-
ві, за наявності двох вантажівок і одного самоскида [2, спр. 
95, арк. 149], то грошей небагато. Проте й вони ефективно 
не освоювалися: бракувало матеріалів, фахівців, що познача-
лося на низьких темпах робіт, їхній якості, незавершеності, за 
що МОМ-2 не відповідала. До того ж, витрачаючи матеріали, 
вона проводила роботи на об’єктах, що не були пам’ятками [2, 
спр. 106, арк. 252-253].

Невдоволення перебігом реставраційних робіт у Львові ви-
словила 18 червня 1959 р. міськрада: МОМ-2 береться за нові 
об’єкти, не завершуючи розпочатих, загромаджує місто ри-
штуваннями, котрі значною мірою дезорганізовують вуличний 
рух у центральній частині; відсутність належної організації в 
діяльності майстерні, розпорошеність робочої сили, плинність 
кадрів, недостатній контроль з боку головного архітектора — 
основні причини недоліків, які міська влада вимагала усунути 
[2, спр. 1928, арк. 179- 180].

Очевидно, поза увагою не могли залишатися об’єкти історії, 
точніше ті, що слугували комуністичній ідеології, — так звані 
“пам’ятки революційної, бойової і трудової слави радянського 
народу”. Наближалося 40-річчя більшовицького перевороту 
(7 листопада 1917 р.), тож пропаганда цієї дати ставала на-
дактуальною. У березні 1957 р. у Львів навідався посадовець 
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Міністерства державного контролю УРСР, який, ознайомив-
шись із цим видом надбання, доповів в обком партії, що згідно 
з паспортами, в області взято на облік 120 пам’яток: історико-
революційних будинків і місць. Паспорти складені в 1952- 
1953 рр., але облік не відповідає дійсності, багато пам’яток 
поза обліком, не використовуються кошти на впорядкування 
могил; низка місць, об’єктів не відзначено пам’ятними дошка-
ми [12, спр. 1928, арк. 60-61].

Закид враховано, як і в інших областях. Із 81-ої таблиці, 
встановленої в Україні за постановою Ради Міністрів УРСР 
і ЦК КПУ від 13 серпня 1957 р. на честь Великого Жовтня 
і громадянської війни в Україні, шість припало на Львівську 
область, у тому числі – дві на Львів. Першу прикріпили на 
будинку  № 3 пл. Б. Хмельницького (територія собору св. 
Юра), де 30 жовтня 1921 р. “відбулася перша крайова конфе-
ренція КПЗУ”, другу — на будинку № 3 вул. Трактористів 
(тепер Городницька). “Тут упродовж 1935-1937 рр. знаходи-
лась підпільна друкарня ЦК КПЗУ” [10, арк. 203-217]. На 
більше Львів не спромігся, проте й ті дві — фіктивні. У на-
рисах про Львівську обласну парторганізацію, автори яких не 
посміли б проігнорувати наймізерніший “революційний факт”, 
зазначено, що у Львові “мала відбутися крайова конферен-
ція”, але поліція її розігнала [15, 12]. Щодо якоїсь “підпіль-
ної друкарні” — жодних відомостей. Словом, наявна типова 
фальсифікація, коли бажане видається за дійсне, створюється 
видимість кількісного зростання пам’яток, що повинні пере-
конувати про “всеперемагаючі ідеї більшовизму”, зокрема і в 
Галичині, які треба пропагувати, шанувати.

Не випадково чергове обговорення 14 лютого 1958 р. 
Львівським облвиконкомом питання охорони пам’яток у об-
ласті стосувалося спочатку пам’яток історії, а вже потім мис-
тецтва, архітектури. Виконкоми міст, районів зобов’язані були 
забезпечити контроль за їхньою схоронністю, упродовж пер-
шого півріччя впорядкувати пам’ятники та могили партійних 
діячів, борців за радянську владу, радянські військові похо-
вання тощо, орендарі — зробити впродовж 1958-1959 рр. на-
лежний ремонт пам’яток архітектури за вказівкою облвідділу 
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в справах архітектури, вдаючись до послуг підрядника МОМ-
2, заборонити стоянки автомобілів біля Бернардинського ан-
самблю, Кафедрального костелу й каплиці Боїмів [2, спр. 114, 
арк. 66-67].

Проте, попри зовнішню бутафорію пам’яткоохоронних за-
ходів, спостерігалося наростання негативних тенденцій, нігіліс-
тичних проявів щодо культурної спадщини та – безкарності. 
Це спонукало відомих діячів науки й культури — академіка М. 
Рильського, архітектора Є. Катоніна, археолога  С. Бібікова, 
художників Г. Томенка, В. Касіяна, Г. Меліхова, Г. Довженка 
та інших звернутися в Міністерство культури УРСР з листом 
“Назрілі питання охорони пам’яток культури” (1958р.), в яко-
му висловлена стурбованість, що “в останній час становище в 
УРСР з охороною і реставрацією пам’яток культури не можна 
вважати благополучним. Ні система охорони, ні реставрація не 
відповідають цьому” [16, спр. 175, арк. 20].

Безрезультативними виявилися розмови на Республікан-
ській нараді з питань охорони і реставрації пам’яток архітекту-
ри в квітні 1957 р. при Держбуді, читаємо в листі. Ба більше: 
справа погіршилася. Унаслідок реорганізацій  перестала існу-
вати інспекція з охорони пам’яток архітектури, не відбулося 
змін у структурі науково-реставраційних майстерень – вони 
й надалі займаються спорудженням пам’ятників, іншими ро-
ботами, що не мають жодного відношення до реставрації. Ті 
майстерні, котрі проводять реставраційні роботи, внесені в 
четверту групу будівельників. “Виходить зовсім не зрозуміла 
картина: там де вимагається технічна культура будівельних ро-
біт, де на кожному кроці потрібно вирішувати свої специфіч-
ні завдання, там оплата проводиться за найнижчою шкалою” 
[16, спр. 175, арк. 24].

З метою поліпшення ситуації в цій справі, автори листа 
пропонують популяризувати пам’ятки, внести в законодав-
ство положення про судову відповідальність за їх пошко-
дження, ліквідувати міжвідомчу підпорядкованість пам’яток, 
організувати при Міністерстві культури Інститут охорони і 
реставрації пам’яток, вчена рада якого повинна бути вищим 
науково-методичним органом з питань реставрації і консерва-
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ції, — словом, створити єдину теоретико-практичну систему 
та підпорядкувати єдиному управлінню, узагальнивши досвід 
країн народної демократії та капіталістичних країн, зосеред-
ити професійні кадри при лабораторії Академії будівництва і 
архітектури УРСР щодо настінного розпису, а також реорга-
нізувати МОМ, зробити їх спеціалізованими, щоби займалися 
тільки реставрацією, залучати широкі верстви населення до 
пам’яткоохоронних заходів, створити при виконкомах місце-
вих рад відповідні комісії, у республіці — добровільне това-
риство сприяння охороні пам’яток культури та історії [16, спр. 
175, арк. 26-31].

Цей  лист хоч і не публікувався, але мав розголос у колі 
зацікавлених. Міністр культури УРСР Р. Бабійчук інфор-
мував ЦК КПУ, що автори листа “правильно вказують на 
недоліки”, “це провина виконкомів місцевих рад, орендарів,  
недостатнє фінансування, в середньому на 50%, котре часто 
не забезпечується матеріалами, недосконалістю управлінської 
структури. Незадовільний стан пам’яток викликає справедли-
ву критику, про що свідчать численні скарги, листи та статті 
в пресі”. Питання набуває ще більшої ваги, зазначає міністр, 
із зростанням кількості туристів з-за кордону. Міністерство 
культури, Держбуд підготували відповідні пропозиції Раді 
Міністрів УРСР, а також Президії Верховної Ради УРСР 
про прийняття закону щодо відповідальності за пошкодження 
пам’яток культури [16, спр. 175, арк. 12-14].

В унісон названих критичних матеріалів висловив свою по-
зицію експерт у питаннях реставрації пам’яток архітектури 
Держбуду архітектор Ю. Нельговський. На його думку, при-
чиною недоліків, окрім відомих, є, по суті, відсутність єдиного 
державного органу навіть щодо збереження пам’яток архітек-
тури, наявність лише одного фахівця-експерта в питаннях рес-
таврації в Україні (власне, ним був автор), користання грошей 
(їх завжди недостатньо), коли беруться за капітальну відбудову 
окремих пам’яток і забувають про необхідний ремонт багатьох 
аварійних споруд, затягування якого веде до збільшення витрат 
у майбутньому; вкрай погана робота майстерень Держбуду — 
організаційна, кадрова й фахова, відсутність творчих пошуків, 
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використання старих матеріалів і конструкцій. Приміром, при 
відбудові покрівель костелів у Ґданську, Вроцлаві, собору св. 
Стефана у Відні “складні й важкі дерев’яні конструкції були 
успішно замінені ажурними металевими; слабо використову-
ється досвід, нагромаджений у Росії, Ленінграді, Самарканді, 
інших країнах; проекти реставрації тепер на вчених і технічних 
радах не обговорюються, комісія з охорони пам’яток культури 
і старовини, що існує при президії Академії наук УРСР, яка, 
здавалося б, повинна була очолити науково-методичну робо-
ту в галузі реставрації, фактично не впливає на хід відбудови 
пам’яток, вона не збирається, не працює; колись створена рада 
при інспекції охорони пам’яток архітектури Держбуду була 
ліквідована і тільки недавно відновила роботу; Інститут теорії 
архітектури і будівельної техніки Академії АН УРСР, хоча й 
має у своїй структурі сектор реставрації пам’яток архітектури і 
монументального живопису, останнім часом фактично обмеж-
ується роботою з реставрації настінного живопису.

Для поліпшення збереження пам’яток архітектури автор ра-
дить, по-перше, зосередити охорону й реставрацію пам’яток у 
єдиному органі й покласти відповідальність на місцеві органи 
влади, по-друге, створити на добровільних засадах комісії спе-
ціалістів і громадське товариство, по-третє, популяризувати 
різними методами пам’ятки, по-четверте, поліпшити наукову 
роботу щодо реставрації пам’яток, по-п’яте, створити музеї на-
родної архітектури під відкритим небом (за прикладом Риги, 
Таллінна, Бухареста, Стокгольма) [17, 35-37].

Наскільки ці та інші ініціативи вплинули на владні органи, 
достеменно не знаємо, можемо лише припустити, що до окре-
мих ухвал урядові чиновники прислухалися. Маємо на увазі 
вимогу Держбуду УРСР до облвиконкомів (квітень 1959 р.) 
подати впродовж шести місяців на затвердження проекти охо-
ронних зон пам’яток архітектури, керуючись постановою Ради 
Міністрів СРСР від 14 жовтня 1948 р. Зони повинні зберіга-
тися у своїх історичних межах, усі об’єкти, що розташовані в 
ній, хоч і не є пам’ятками, входять у комплекс пам’яток. Розпо-
діл охоронних зон під садиби, городи, дороги тощо постановою 
Уряду категорично забороняється. Цих списків складено по 



Високий замок 1955 р.

Пам’ятники: Б. Хмельницькому 1954 р., і. Франку 1964 р.
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Львову й області 50 [2, спр. 116, арк. 64; спр. 130, арк. 27-29]. 
У цей період звернуто увагу на пам’ятки природи як важ-

ливу складову культурного надбання. 2 березня 1959 р. Рада 
Міністрів УРСР ухвалила постанову “Про заходи по збере-
женню, упорядкуванню та дальшому розвитку найбільш ви-
значних дендропарків-пам’ятників садово-паркової архітекту-
ри Української РСР”, якою зобов’язала відповідні науково-
господарські структури, виконавчі органи на місцях реалізову-
вати ухвалені заходи [10, 418].

29 січня 1960 р. Рада Міністрів УРСР затвердила “Спи-
сок парків садово-паркової архітектури Української РСР, що 
перебувають під охороною держави”, в кількості – 73 об’єкти. 
Серед них Стрийський парк на площі 56 га у Львові як один з 
найяскравіших зразків композиції міських парків за сценарієм 
романтичного мотиву доби історизму [18].

Важливо, що природні та історико-культурні надбання взято 
під правову охорону найвищим органом — Верховною Радою 
УРСР. Так, у Законі від 30 червня 1960 р. “Про охорону при-
роди Української РСР” визначено, що “природні багатства, 
які становлять наукову, історичну або народногосподарську 
цінність, оголошуються державними заповідниками”, “окре-
мі об’єкти природи, які являють собою наукову та природно-
історичну цінність, оголошуються пам’ятками природи і пере-
бувають під охороною закону” [19]; у Кримінальному кодексі 
УРСР (28 грудня 1960 р.) та Цивільному кодексі УРСР (18 
липня 1963 р.) передбачена відповідальність за завдану шкоду 
пам’яткам; визначені штрафні санкції за порушення норм охо-
рони пам’яток в Указі Президії Верховної Ради УРСР від 15 
грудня 1961 р. [10, 430-431].

Проте достеменно знаємо, що жоден з кодексів так і не 
застосовувався, хоча підстав для цього не бракувало. Якщо 
й раніше ставлення тоталітарного режиму до пам’яток куль-
тури було неоднозначне, то на початку 1960-х років воно 
набувало практичного нігілізму. Критика сталінізму, просяк-
нута політико-національними обширами й ознаками, невдалі 
хрущовські реформи  лякали й мобілізовували сталіністів на 
реабілітацію старих порядків. Прокотилася хвиля атеїстичної 
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пропаганди, а за нею – закриття в Україні сотень храмів, кіль-
кох монастирів, що неминуче позначилося на стані найбільшої 
спадщини українців — пам’ятках культової архітектури.

Стимулятором кампанії був Перший секретар ЦК КПРС, 
Голова Ради Міністрів СРСР М. Хрущов. На січневому  
1961 р. пленумі ЦК КПРС він оцінив відбудову в країні “ба-
гатьох непотрібних об’єктів старовини” як “розтринькування 
народних коштів”, оживив зловісний так званий “класовий 
принцип” в оцінці культурної спадщини [20, 601-603]. За 
сценарієм пленуму, виступ “першого” доповнили, схвалили, 
у тому числі на місцях. Чимало керівників — партійних, гос-
подарських могли позбутися клопоту утримувати споруду як 
пам’ятку, зрештою – могли і розібрати.

2 березня 1961 р. в Україні пролунала команда від Держбу-
ду скоротити список пам’яток архітектури, а 4 березня Львів-
ський облвиконком створив комісію на чолі з представником 
Держбуду, в яку ввійшли місцеві фахівці А. Шуляр, П. Жол-
товський, Р. Липка, М. Микула та ін. Упродовж тижня (так 
вимагалося) комісія “внесла корективи” в обласний список, 
тобто рекомендувала скоротити його на 113 об’єктів, у тому чис-
лі по Львову на 40, переважно житлових будинків [2, спр. 145, 
арк. 79-92]. Проте не забарилася друга хвиля скорочення, бо 
комусь із можновладців видалося цього замало  [21, 186-188].

Постановою від 24 серпня 1963 р. “Про впорядкування 
справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на терито-
рії УРСР” уряд республіки залишив під державною опікою 
з 2057-ми пам’яток лише 1346, що тривалий час не попо-
внювалися. Архітектурне надбання Львова нараховувало 110 
пам’яток — майже половину попереднього [10, 244-335].

Різко скорочено асигнування на культурні потреби, утри-
мання штатних працівників, що стосувалося охоронних струк-
тур й інших видів пам’яток. Ось чому на завершальному етапі 
обліку пам’яток історії, археології і мистецтва Рада Міністрів 
УРСР видала 11 вересня 1963 р. нове розпорядження про їх 
реєстрацію і паспортизацію; місяцем пізніше міністр Мінкуль-
тури УРСР оприлюднив наказ, яким затвердив відповідну ін-
струкцію [10, 186; 16, спр. 230, арк. 27].
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Проте через несприятливі кліматичні умови й неналеж-
ну організованість на місцях роботи щодо обстеження, фо-
тофіксування пам’яток в Україні затягнулися до кінця липня        
1964 р. У підсумковій довідці Мінкультури УРСР зазначе-
но, що Львівський облвиконком передоручив цю роботу міс-
цевим радам у справах культурного будівництва, не заслухав 
їхніх звітів. Серйозних недоліків припустилися в інших об-
ластях при складанні паспортів і списків пам’яток, з приводу 
чого Мінкультури УРСР видало наказ з вимогою навести лад. 
Обліково-обстежувальна кампанія виявила чимало порушень 
норм утримання пам’яток, в багатьох областях ці питання об-
говорювалися виконкомами міських і районних рад, які ухва-
лили заходи щодо поліпшення охорони пам’яток.

Кількісний і якісний аналіз об’єктів культурної спадщини 
дозволив станом на 1 жовтня 1964 р. зареєструвати й паспор-
тизувати в Україні 21223 пам’ятки, з яких історії 11550, архе-
ології 7860, мистецтва 1813. Частка Львівщини складала 373 
пам’ятки: історії 218, археології 33, мистецтва 122. Констато-
вано значну роботу щодо впорядкування військових захоро-
нень в областях, унаслідок чого їхня кількість зменшилася з 
19084-х могил у 1950 р. до 9346-ти могил у 1964 р. [16, спр. 
230, арк. 55-67].

Зареєстровано й паспортизовано 894 меморіальні таблиці, 
серед яких 41 – на Львівщині. Міністерство культури пере-
ймалося ними, бо траплялися помилки в тексті, самодіяльні, 
не позбавлені казусів, вбачаючи причини цих недоречностей у 
відсутності єдиного положення про цей вид монументалістики 
та вважаючи за потрібне апелювати до Уряду із слушними про-
позиціями [16, спр. 230, арк. 62-64; спр. 175, арк. 12-16].

Того самого, 1964 р. радянська ідеологія займалася про-
пагандою пам’яток культури СРСР як реакції на оголоше-
ний ЮНЕСКО “Рік охорони пам’яток”. На місця розіслано 
директиви, методичні поради як і що пропагувати в засобах 
масової інформації, які фільми демонструвати; було складено 
список випуску літератури і т. ін. [22, 159; 16 спр. 231, арк. 
20-25]. Львів не міг опинитися поза рамками кампанії.

Це був час, коли радянський режим входив в іншу полі-
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тичну орієнтацію після усунення в жовтні 1964 р. “волюн-
тариста і суб’єктивіста” М. Хрущова. Серед багатьох гріхів 
“новітні вожді” інкримінували йому “порушення  ленінських 
норм партійного і державного життя”, в тому числі нехтуван-
ня “дбайливим” ставленням до культурної спадщини, ідеями 
монументальної пропаганди. Вишукуючи кошти на багатообі-
цяючі проекти, М. Хрущов справді заборонив у будівництві 
“архітектурні надмірності”. Термін “архітектура ” було від-
сунуто на другий план, словосполучення “архітектура і будів-
ництво” у назвах відомств, журналу від 1957 р. переставлено 
місцями, Академію архітектури УРСР перетворено на Ака-
демію будівництва і архітектури УРСР, спорудження мону-
ментів, пам’ятників суттєво обмежено, у тому числі скасовано 
постанову 1961 р. щодо пам’ятника Т. Шевченку у Львові, 
чим повторено польське ставлення майже півстолітньої дав-
нини до величі Кобзаря. Навряд, чи з фінансових міркувань, 
бо наступного року відкрили пам’ятник радянському “леген-
дарному” розвідникові М. Кузнєцову, діяльність якого в роки 
війни, як згодом з’ясується, причетна до антиукраїнських про-
вокацій і терористичних акцій, а обставини смерті остаточно 
не з’ясовані [23]. На пам’ятник І. Франку влада спромоглася 
лише  1964 р., тобто знадобилося двадцять років від тоді, як 
у червні 1945 р. обласне (чуже) керівництво, бажаючи подо-
батися “мєстним”, просило Уряд УРСР ухвалити постанову 
про спорудження пам’ятників Т. Шевченку та  І. Франку. Ці 
історичні особистості, зазначено у зверненні, користуються 
величезною популярністю серед якнайширших верств населен-
ня, вони символізують боротьбу українського народу за звіль-
нення з-під австро-німецьких і польських панів [12, спр. 425, 
арк. 34]. Напевно, висловлені ідеологічні арґументи не були 
переконливими. Режим чудово усвідомлював, що ці особис-
тості здобули всенародний авторитет, особливо Т. Шевченко, 
не тільки щодо “панів”, а насамперед великоросійських “гас-
под”. Більшовицька фальсифікація Кобзаря в Галичині тільки 
починалася, тож представляти його в монументальному образі 
було небажано для режиму. Останній, відкривши пам’ятник у 
Москві до 100-річчя від дня смерті Т.Шевченка, зробити це у 
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Львові так і не ризикнув.
З викладеного напрошується висновок, що десталінізаційні 

процеси в совєтській імперії, які характеризувалися непослі-
довністю, суперечливістю і, зрештою, розчаруванням, не мо-
гли не позначитися на політиці у ставленні до пам’яток культу-
ри. Окремі об’єкти порятовано, пристосовано під цивілізаційні 
потреби, але загалом стан охорони культурної спадщини в кін-
ці 1950-х на початку 1960-х років погіршився.
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Annotation 
Badiak Volodymyr. Protection monuments of culture in Lviv (1953-

1964). It is an attempt to make clear the history of protection of monuments 
of culture in the determined period, which is known as a period of discordant 
projects of Khruschov, one of them deals protection of cultural heritage. It is 
stressed on the state politic in this filed, in spite of realization of some projects 
and making wider international contacts ( which was important for Lviv like 
a boder-town), it was shorten the list of historical monuments, stressed on the 
propaganda of atheism ideas. Due to this many sacral objects were remover 
from state list of monuments of culture.
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Аннотация 
Бадяк Володымыр. Охрана памятников культуры Львова (1953-

1964 гг.). Сделано попытку прояснить историю охраны памятников 
Львова в годы, известные как период противоречивых хрущевских 
прожектов, которые не были обеспечены материально-финансовыми 
ресурсами, в том числе и охраны культурного наследия. Обращается 
внимание на то, что несмотря на реализация отдельных мероприя-
тий в этом деле, касающихся расширения международных контактов 
(а для пограничного Львова это было важно), государственная поли-
тика охраны памятников культуры была корректирована, сущест-
венно сократилась их численность, усилилась идейно-атеистическая 
пропаганда, вследствие чего страдало сакральное наследие.
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