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Фотографію як візуальне джерело інформації до вивчення історії 
культури та мистецтва почали досліджувати лише у другій поло-
вині ХХ ст. Через ілюзію простоти сприйняття світлину не підда-
вали аналізу і не сприймали як глибоке за своїм змістом історіо-
графічне джерело. Фотографія на відміну від інших творів мис-
тецтва, які відображають дійсність через призму художніх прийомів 
і уяви митця, створює фотодокумент. У цьому фотодокументі за-
фіксовані усі деталі та нюанси, що дає можливість розцінювати 
це зображення як важливе джерело для вивчення історії культури 
та мистецтва. За змістом і характером фотодокументи поділяють на: 

— подієві, що відображають окремі факти, події; 
— видові, що фіксують зображення окремих предметів, будівель, 

місцевостей; 
— портретні. 
Колекцію фотонегативів із зображеннями львівських мона-

стирів, яка зберігається у фонді Інституту досліджень бібліо-
течних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової біб-
ліотеки України імені В. Стефаника, можна класифікувати як 
збірку видових фотодокументів. 

На початок 2017 р. опрацьовано 174 од. зб. фотонегативів цієї 
тематики. Фотонегативи кінця ХІХ — початку ХХ ст. переважно 
скляні, оскільки плівку для фотозйомки почали активно викори-
стовувати лише з 1923 р., і походять в основному з колишнього 
Музею Любомирських, Бібліотеки Павліковських, збірки Універ-
ситету Яна Казимира (нині Львівський національний університет 
імені Івана Франка), приватних і монастирських колекцій. Ці зоб-
раження є доволі високої якості, чіткі, практично без ушкоджень. 
Частина фотопластин має супровідний текст, який дає змогу іден-
тифікувати авторів, це — В. Тисс (W. Tyss), Регоровський (Rego-
rowski), Ф. В. Гачевський (F. W. Haczewski), Скурський (Skórski). 
Важливою інформацією для дослідників є не лише вписане на краї 
фотонегатива ім’я фотографа, а й почерк, яким це ім’я вписане. 
За характером почерку можна дослідити хто був автором під-
пису — сам автор зйомки чи власник колекції.  

Збірка фотонегативів включає зображення Бернардинського 
монастиря і костелу св. Андрія Первозваного, Домініканського 
монастиря і костелу Божого тіла, монастиря кармеліток босих і 
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костелу Матері Божої Громничої, головного храму монастиря кар-
мелітів босих костелу св. Михаїла, монастиря Ордену єзуїтів і 
костелу св. Петра і Павла, монастиря францисканців і костелу Не-
порочного Зачаття Діви Марії, монастиря бенедиктинок і костелу 
Усіх Святих, Василіанського монастиря св. Онуфрія, монастиря 
тринітаріїв і костелу св. Миколая, монастиря кармелітів взутих 
і костелу св. Мартина, костелу св. Агнеси давнього монастиря 
кармеліток взутих. 

Найповніше у збірці представлені зображення монастирів Ор-
дену братів менших (бернардинів) і Ордену босих братів Пресвятої 
Діви Марії з гори Кармель (кармелітів). 

Зображений на фотодокументах колекції Інституту досліджень 
бібліотечних мистецьких ресурсів монастир оо. Бернардинів і костел 
св. Андрія Первозваного у Львові побудовано у XV ст. Польський 
історик і архівіст А. Прохаська у своїй праці «oo. Bernardyni lwowscy» 
1920-й рік вважає 460-ою річницею заснування монастиря у Львові. 
Отже, за його версією, монастир був заснований у 1460 р. [12, s. 1]. 
Гроші на будівництво і землю подарував львівський староста 
Анджей Одровонж зі Спрови [12, s. 13]. Це були повністю дерев’яні 
будівлі. Після кількох нищівних пожеж монастир був відбудований 
у 1514 р. пруським муром (тобто у фахверковій конструкції) — з 
дерева і цегли. Наприкінці XVІ ст. земельну ділянку розширили 
і почали планувати зведення нових костелу та монастиря. Будів-
ничі наштовхнулися на протидію тодішньої міської влади через 
віддаленість від міських оборонних укріплень. Для вирішення цього 
питання король Сигізмунд ІІІ створив спеціальну комісію за участю 
Єжи Мнішка і Станіслава Жолкевського. На підставі висновків 
цієї комісії у 1603 р. був виданий дозвіл на будівництво Бернар-
динського монастиря за умови, що будівля матиме власні укріп-
лення, які увійдуть до загальноміської оборонної системи. Таким 
чином монастирський комплекс розмістився за межами міського 
муру, у південно-східній частині передмістя за Галицькою брамою. 

Костел св. Андрія орієнтований, мурований з тесаного каменю, 
частково тинькований. Побудований характерним для Русі цього пе-
ріоду способом — старий фахверковий храм не розбирали, нові му-
ровані стіни будували ззовні, після зведення нового склепіння, рештки 



 551 

старих стін вивозили. Костел був зведений у вигляді тринавної бази-
ліки з видовженими хорами та гранованою апсидою [5, s. 32]. 

Автором плану будівництва був монах Бернард Авелідес, архі-
текторами — Павло Римлянин, Амвросій Прихильний, Андреас 
Бемер. Павло Римлянин розпочав будівництво 1600 р., однак у 
1613 р. відійшов від справ, а у 1618 р. помер. Орієнтовно з 1609 р. 
до будівництва костелу долучився Амвросій Прихильний, завер-
шував будову Андреас Бемер [5, s. 57]. 

Головний фасад костелу св. Андрія має два яруси, вирішені 
різними архітекторами в дещо відмінній стилістиці. Нижній ярус 
— в традиціях італійського ренесансу, характерного для творчої 
манери Павла Римлянина. Горішній ярус — у стилістиці північ-
ного німецько-фламандського ренесансу (маньєризму) виконав 
Андреас Бемер. Фасад храму прикрашають статуї святих Ордену 
бернардинів, апостолів Петра і Андрія, Матері Божої. 

Монастирські келії та господарські будівлі муровані з цегли і 
каменю, тиньковані. Крила монастиря згруповані навколо квад-
ратного патіо [5, s. 51]. Стіни підтримують контрфорси, внут-
рішнє планування — коридорне під склепінчастими і хресто-
вими перекриттями. 

З північної сторони розташована 38-метрова вежа-дзвіниця з 
межовим годинником, з південної — монастирська студня, побу-
дована у 1620 р. У 1736–1737 рр. колодязь накрили мурованою з 
каменю ажурною ротондою. Чотири широких простокутних філяри 
підпирають копулу у формі дзвону, увінчує ротонду статуя cв. 
Яна з Дуклі. Зсередини ротонди збереглися розписи зі сценами 
житія цього святого. Статуя св. Яна, який певний час жив у Бер-
нардинському монастирі, прикрашала також колону, яку у 1736–
1737 рр. побудував Томаш Гуттер. Колона і зараз стоїть на площі 
перед фасадом костелу св. Андрія, але з 1944 р. її увінчує не фі-
гура святого, а декоративна ваза. 

На більшості фотонегативів колекції ЛННБ України ім. В. Сте-
фаника Бернардинський монастир зафіксований зі сторони площ 
Соборної та Митної. Цікавими є зображення монастиря зі сторони 
нинішньої вул. Валової. Тут колись був знаменитий монастирський 
сад — Бернарденгарден. Окремо зафіксовані вежа, колодязь з аркою, 
деякі архітектурні елементи. Цінними є зображення вівтарів костелу 
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св. Андрія, які виконали Томаш Гуттер і Конрад Кутшенрайтер. 
Фотопластина із зображенням фасаду костелу підписана іменем 
фотографа або колекціонера – Скурський (Skórski). 

Монастир кармелітів босих і костел Благовіщення Діви Марії 
(нині церква св. Архангела Михаїла, УГКЦ) представлений у ко-
лекції фотонегативів зображеннями фасаду головного храму (вид 
зі сторони нинішньої вул. Винниченка) та зсередини (фрагменти 
інтер’єру). Окремо зафіксований знаменитий вівтар рожевого і 
чорного мармуру в пресвітері (тампетта). 

Цей монастирський ансамбль побудовано на кошти магната 
Якуба Собеського, брацлавського і київського воєводи Олександра 
Заславського, Олександра Куропатви та Ельжбети Яцимірської 
на пагорбі, викупленому у Яна Кщоновича в 1631 р. Пожертву на 
будівництво зробив також король Владислав IV Ваза [6, s. 133]. 
Від 1784 р. до 1789 р. костел і монастир було передано реформа-
торам взамін за втрачені приміщення при костелі св. Казимира, але 
з 1789 р. тут розмістилися кармеліти взуті (черевичкові) [6, s. 133]. 

За взірець при будівництві костелу взяли церкву Іль-Джезу у 
Римі (проект Мікеланджело Буонаротті, архітектори Віньола та 
Джакомо делла Порта). Храм має багато спільного також з ко-
стелом св. Терези у Вільнюсі.  

Костел орієнтований, однонавовий, але нава з обох сторін по-
єднується з каплицями, що створює ефект бічних нав. Презбіте-
ріум запроектований у формі балдахіну, піднятого на восьми ко-
лонах. Костел св. Архангела Михаїла пов’язаний з іменем італій-
ського архітектора Адама де Лярто. Саме його вважають автором 
цього храму, проте це лише гіпотеза. Офіційно архітекторами ко-
стелу і монастиря вважають Яна Покоровича, Алоїза Вондрашку, 
Владислава Галицького. 

Монастир прилягає до костелу зі сходу. Західна і північна 
сторона монастиря оточена муром, південна — господарськими 
будівлями. Усі приміщення муровані з цегли, з додаванням теса-
ного каменю, тиньковані [6, s. 139]. 

За межами міських укріплень було також побудовано костел 
св. Марії Магдалени, зображення якого є окрасою колекції фото-
документів ЛННБ України ім. В. Стефаника. Храм збудували домі-
ніканці у 1600-х роках на території, де раніше був маєток родини 
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Сикстів [11, s. 286]. Гроші на будову офірувала Анна Пстроконська 
гербу Папарона. Авторами проекту костелу були архітектори Войцех 
Келар і Мартин Годний. Під час війни 1648 р. костел зазнав значних 
втрат. Після кількох пожеж, у 1754–1758 рр. храм було розширено 
і перебудовано, змінено його фасади й інтер’єр. Роботами керував 
архітектор Мартин Урбанік, який створив типовий для базиліки 
корпус костелу. Деякі елементи будови, наприклад обрамлення 
головного порталу, що підтримує балкон, схиляє до думки, що до 
робіт з перебудови святині також був залучений Бернард Меретин 
[11, s. 304]. Неповторного шарму і впізнаваності на панорамах 
міста костелу св. Марії Магдалени додають необарокові бані, які 
увінчують вежі. Славу костелу принесли чудові різьблені вівтарі зі 
скульптурами, авторство яких, на думку дослідників історії мис-
тецтва і культури Бориса Шенгери й Тадеуша Маньковського, 
належить Петру Полейовському та Йогану Пінзелю [11, s. 307]. 

Фотодокументи, на яких зображені фрагменти інтер’єру ко-
стелу, статуї, окремі архітектурні деталі, є цінним джерелом для 
істориків мистецтва, оскільки внутрішнє убранство костелу втра-
чене практично повністю. 

Окрасою колекції є зображення монастиря кармеліток босих і 
костелу Матері Божої Громничої. Архітектурний ансамбль костелу 
і монастиря розміщений на північному сході від Ринку, за давніми 
Губернаторськими валами. Землі під забудову дарували батьки 
майбутнього короля Яна ІІІ — Якуб Собеський і Софія Теофілія 
з Даниловичів. Перші приміщення монастиря, костел і дзвіниця 
були дерев’яними. Мурований костел будували впродовж 1644–
1692 рр. під керівництвом Яна Ґодного і Томаша Дубінського 
[10, s. 280]. Автором проекту був італійський архітектор Джованні 
Баттиста Джизлені, зразком слугував фасад барокового храму Санта 
Сусанна у Римі (архітектор Карло Мадерно). Початково храм був 
освяченим як Костел Матері Божої з Лоретто.  

Костел орієнтований, мурований з каменю і цегли. Фасад роз-
ділений на два нерівної ширини яруси карнизом, фризом і архі-
травом, декорований тосканськими пілястрами та скульптурами 
св. Йосифа і св. Терези. Скульптури виконав у 1688 р. Андреас 
Швангер. Трикутний тимпан, який завершує композицію другого 
ярусу, оздоблений гербами Собеських і Даниловичів. 
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У 1792 р. рішенням австрійської влади монастир і костел за-
крили. У приміщенні костелу розмістили склад. Храм повернено 
віруючим у 1842 р. і освячено іменем Матері Божої Громничої. 
Після Другої світової війни костел і монастир передали військовим, 
а з 1976 р. тут розмістилась експозиція Обласного управління 
якості, метрології та стандартизації. Сьогодні тут греко-католицька 
церква Стрітення Господнього. 

Храм представлений зображеннями фасаду, з них два походять 
із збірки фотодокументів колишнього Музею Любомирських.  

Цінними для істориків і краєзнавців є фотонегативи із зобра-
женням львівського монастиря бенедиктинок, який був першим 
жіночим навчальним закладом та жіночим монастирем римо-ка-
толицького обряду на землях Червоної Русі [9, s. 91]. Ідея засну-
вання згромадження бенедиктинок у Львові належить Катерині, 
старшій доньці дідича Адама Сапоровського. Вона зуміла пере-
конати батька, останнього з роду Колів Сапоровських, дарувати 
села Хлібичин, Михалків, Ключі і Сапоровичі на потреби мона-
стиря. Дідичні землі, які становили посаг Катерини і її сестер, 
Сапоровська отримала 24 січня 1593 р. Незабаром за 1200 зл. у ро-
дини Гербурт була придбана осідлість на Галицькому передмісті 
Львова, де впродовж 1593–1597 рр. побудовані дерев’яні монастир 
і костел. Пожежі і татарські набіги змусили бенедиктинок розпо-
чати будівництво нової, тепер уже мурованої осідлості. 

Архітектором монастиря бенедиктинок і костелу Усіх Святих 
вважається Павло Римлянин, оскільки цей факт підтверджує його 
тестамент, у якому будівничий згадує, що працював для мона-
стиря і «вже мало що невикінченим залишилося» (I ju[s]z malo 
co niedorobonego zostalo) [9, s. 94]. 

До колекції фотонегативів ЛННБ України ім. В. Стефаника на-
лежать зображення фасаду костелу Усіх Святих, фасаду монастиря, 
внутрішнього дворика, фрагментів склепінь, окремих архітектурних 
деталей. Широко представлені світлини скульптур та ікон, які при-
крашали костел і монастир. 

Зображення одного з найдавніших львівських монастирів — 
монастиря Святого Онуфрія, є дуже рідкісними. Його заснування 
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датують приблизно ХІІІ ст. Збереглися відомості про ранній, і зо-
крема княжий, період його існування. Так, Бартоломій Зиморович 
у своїй праці «Leopolis triplex» зазначив, що король Лев І передав 
монастирю Святого Онуфрія на зберігання ікону Богородиці, яку 
малював нібито сам Лука Євангеліста [1, c. 135]. 

Монастир і церква спочатку були дерев’яними і розміщува-
лися ближче до Замкової гори. Орієнтовно у 1550 р. на території 
монастиря було побудовано два нові муровані храми — церкви 
св. Онуфрія і св. Трійці. Кошти на будівництво подарував україн-
ський князь і магнат Костянтин Острозький. Храми прилягали один 
до одного, але кожен мав власний вхід. Оскільки у стінах церкви 
св. Онуфрія є великі фрагменти коленого каменю давнішого по-
ходження, ймовірно, ця церква збудована раніше, а під час 
будови церкви св. Трійці реконструйована. У 1820 р. до церкви 
св. Онуфрія добудовано пресвітерію і дві захристії, а у 1902 р. з 
лівої сторони — нову каплицю. Після цих перебудов «церква ви-
глядає як зложена з трьох нав, вкритих трьома банями» [1, c. 136]. 
Cам монастир також перебудовували багато разів. Між XVI і 
XVIII ст. при монастирі функціонував шпиталь, який також був 
притулком для старих і немічних.  

У монастирських стінах у 1573 р. Іван Федорович заснував дру-
карню, з якої вийшли «Апостол» і «Буквар». Першодрукаря по-
ховали на території монастиря, а його могилу прикрасила плита 
з епітафією про те, що він у Львові «друкованіє занедбалоє об-
новил». На монастирському цвинтарі поховані також галицький 
учений-василіянин, професор гебрейської та грецької мов Львів-
ського університету Арсен Радкевич (1759–1821), ректор Львів-
ського університету, богослов та історик Модест Гриневецький 
(1758–1823), український чернець-василіянин, педагог Теофан 
Голдаєвич (?–1822).  

Фотозображення монастиря cв. Онуфрія є великою художньою 
та історичною цінністю, оскільки через руйнацію, завдану ра-
дянською владою, автентичних предметів інтер’єру практично 
не залишилося. 

Найширше в колекції фотонегативів представлений монастир 
оо. Домініканців. Дата і точні відомості про його заснування у 
Львові відсутні. Є дві версії, одна з яких гласить, що домініканців 
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запросив до міста у 1270 р. король Лев І на прохання своєї дру-
жини Констанції, доньки угорського короля Бели IV. 

Ансамбль монастиря і костелу розміщений у північно-східній 
частині старого міста. Точної дати будівництва костелу немає. 
Згідно з переказами, початково костел був присвячений св. Пет-
рові і Павлові. Посвята Божому Тілу стосувалася лише нави і 
лише згодом була перенесена на весь костел. Вперше храм Божого 
Тіла згадано письмово у документі Владислава Опольчика у 
1378 р. Костел був мурований, двонавний, виконаний в так званому 
казимирівському стилі. Після пожежі у 1407 р. костел відбудований 
у готичному стилі на кошти міщанина Миколая Бенка і його дру-
жини Анни з Жабокруків. Після двох пожеж, остання з яких зни-
щила практично дотла готичний Львів, монастир не занепав. Було 
збудовано бібліотеку, нову спальню для ченців, монастир перебу-
довано у маньєричному стилі. З тих часів у костелі залишилися 
надгробки, виконані у стилі нідерландського маньєризму, авторство 
яких приписують львівському скульпторові Германові ван Гутте 
(?–1582). Через появу тріщин у склепінні костел розібрали. 

Новий костел Божого Тіла перебудований у XVIII ст. за про-
ектом Яна де Вітте в стилі пізнього бароко. Інтер’єр костелу прикра-
сили скульптури С. Фесінгера, фасад оздобив Кс. Фесінгер [7, s. 178]. 

Зображення фасаду, купола, окремих архітектурних деталей та 
скульптурних композицій у 1934 р. виконав львівський фотограф 
В. Тисс. Тут представлені — надгробок графині Дунін-Борковської 
(скульптор Бертель Торвальдсен), надгробок Яна Свошовського 
(скульптор Ян Пфістер), головний вівтар, колони, ікони Божої Ма-
тері та Богородиці з Дитям, вівтар каплиці Потоцьких, скульп-
турна композиція Богородиця з дитям (Мати Божа Яцкова), кап-
лиця Потоцьких, скульптура Христос бичований, скульптури 
св. Рози, Вінсента, Августина, Катерини, Іоана Хрестителя. Варто 
зазначити, що колекція фотонегативів містить також цінну збірку 
зображень окремих ікон, скульптур, вівтарів, більшість з яких сьо-
годні втрачена. Впродовж 1934–1935 рр. львівський фотограф 
В. Тисс зафіксував велику колекцію скульптур та ікон костелу 
Божого Тіла і монастиря оо. Домініканців, більшість з яких були 
знищені або вивезені після Другої світової війни до Польщі. Так, 
наприклад, ікона Благовіщення сьогодні знаходиться у Кракові. 
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Фотодокументи Інституту досліджень бібліотечних мистецьких 
ресурсів містять цікаву підбірку зображень фасаду та фрагментів 
інтер’єру костелу Ордену єзуїтів, який був чи не найбагатшим у 
Львові. Єзуїти осіли в місті у 1584 р. за сприяння архієпископа 
Яна Соліковського [4, s. 71]. У 1587 р. архієпископ передав єзуїтам 
каплицю св. Станіслава, більш відому як Жебрацька або Мило-
сердного Ісуса Христа. Монастир отримав землю під забудову не-
подалік Францисканського костелу, згодом місто виділило для 
єзуїтів нове місце, ще одну земельну ділянку офірувала вдова 
Софія Гандзльова. Змінивши декілька місць, єзуїти за правління 
Сигизмундта ІІІ остаточно осіли на території нинішньої Театральної 
вулиці. Тут, за рішенням королівської комісії за участі Войцеха 
Капіноса, Адама Покори, Павла Римлянина, Амброзія Прихиль-
ного, Захарія Справного і Войцеха Жичливого, було окреслено 
розміри земельної ділянки під забудову. До Єзуїтської колегії на-
лежали також маєтки і села: Бачів, Бердичів, Чорнокінці, Деревач, 
Дроздовичі, Голоско, Кугаїв, Ляхів, Ляски, Лісневичі, Милятичі, 
Млинів, Мужиловичі, Настасів, Новосілки, Прилбичі, Товщів, Ту-
чапи, Вулька Єзуїтська, Зимна Вода [4, s. 72]. 

Перші проекти мурованих костелу і монастиря виконав один 
із ченців ордену анонімно [4, s. 74]. Будова тривала довго, і лише 
з приходом нового архітектора з Італії Джакомо Бріано, який не 
розробляв нового проекту, а лише вніс у креслення костелу форми, 
що вперше склалися у схемі фасаду церкви Іль Джезу в Римі, справи 
пішли на лад. Схема фасаду римської святині широко розповсю-
дилася в європейській архітектурі XVII ст. і стала характерною 
для стилю бароко. Фундаторкою будівництва костелу Петра і 
Павла стала Ельжбета Луція Сенявська. 

Костел повернений презбітерієм на захід, тринавний, з кла-
сичним для базиліки корпусом. Вівтарі для храму впродовж 1736–
1737 рр. виготовили скульптори Томаш Гуттер і Конрад Кутше-
райтер. Фрески і настінні розписи — пензля Франциска та Се-
бастьяна Екштайнів — вихідців із Брно в Моравії. 

Монастирський ансамбль розміщений на захід від ринку і колись 
прилягав до міських мурів. Усі будови, які належать до цього комп-
лексу, муровані з каменю і цегли, тиньковані, з використанням 
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каменю на фасаді костелу, а також фрагментарно в інших архі-
тектурних деталях Єзуїтської колегії. 

Упродовж 1946–2011 рр. костел св. Петра і Павла використо-
вували як книгосховище ЛННБ України ім. В. Стефаника. Сьо-
годні церква св. Петра і Павла належить Курії Львівської Архі-
єпархії УГКЦ. З 2016 р. розпочаті реставраційні роботи фасаду 
та інтер’єру. 

В колекції Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ре-
сурсів представлені зображення фасаду костелу св. Петра і Павла, 
які виконав інженер Вільницький, а також зображення емпори, балю-
стради, триптиху, розп’яття роботи Яна Пфістера. Більша частина 
фотонегативів походить зі збірки колишнього Музею Любомирських. 

Унікальними є зображення монастиря св. Лазаря. Дерев’яні 
костел і монастир побудував член Вервечкового товариства Марек 
Шарфенберґер-Остроґурський у 1616 р. на Калічій горі, але на ви-
могу медиків шпиталь, облаштований при монастирі, був пере-
несений на тодішню Сокільницьку вулицю (нині вул. Коперника). 
До комплексу будівель прилягали землі Амвросія Прихильного, 
які архітектор подарував шпиталю, і у 1621 р. за власним проектом 
розпочав будівництво мурованого костелу. У 1640 р. Амвросій 
Прихильний помер і був похований у крипті костелу. Будівництво, 
виконуючи волю покійного, завершив Мартин Годний. Згідно з 
наказом короля Владислава IV, за проектом Фридерика Гетканта 
шпиталь оточили оборонні укріплення. Частина автентичного муру 
XVII ст. збереглася дотепер.  

Комплекс костелу і шпиталю, розміщений на південно-східному 
боці теперішньої вулиці Коперника, є пам’яткою епохи Ренесансу 
з виразно помітними ремінісценціями готики. Храм і шпиталь му-
ровані, тиньковані. Костел св. Лазаря тринавний, презбітерій ске-
рований на північний схід, гармонійно поєднаний з двома симет-
ричними відносно костелу крилами шпиталю. Після багатьох років 
запустіння костел зберіг три вівтарі, амвон, пам’ятні таблиці. Ко-
стельний оргáн у 1980 р. передано до Музею історії релігії у Львові, 
відтак перевезено до філіалу цього музею у Червонограді [2]. 

На скляних фотопластинах із зображеннями цього архітектур-
ного ансамблю вказані прізвище, дата і адреса (Regorowski, Lwów, 
ul. Potockiego, 15a). Серед зображень — центральний і бічні фасади, 



 559 

вид з боку вул. Коперника, фрагменти муру з графіті, інтер’єри. 
Ці кадри особливо цінні тим, що абсолютно всі скульптури, пред-
мети інтер’єру та ікони, за винятком образу «Богоматір з вер-
вечкою», втрачено. 

Зображений на фотодокументах Інституту досліджень бібліо-
течних мистецьких ресурсів Вірменський кафедральний собор 
Успіння Пресвятої Богородиці — єдиний храм Вірменської апо-
стольської церкви в Західній Україні. Храм у другій половині XIV ст. 
побудував львівський будівничий Дорінг. Собор вдало поєднав 
традиції давньоруського і вірменського монументального будів-
ництва. Церква початково була невеличкою спорудою у плані грець-
кого хреста [1, c. 74]. У XVII ст. до неї добудовано поздовжню наву. 
При церкві — аркади XVI–XVII ст. і давній цвинтар.  

Вірменський собор відомий також трьома невеличкими, з’єд-
наними між собою, двориками, які сформувалися впродовж XIV–
ХХ ст. Перший монастирський дворик розташований в північній 
частині, обмежений будівлями Успенського храму і Монастиря 
вірменських бенедиктинок. Його внутрішній інтер’єр прикрашають 
два вапнякових барельєфи XVI ст. Південний (центральний) дворик 
захищений зі сторони вулиці Вірменської гратами. Стіною з ароч-
ними прорізами він з’єднаний зі Східним двориком. Тут розта-
шовані дерев’яна капличка «Голгофа» XVIII ст. та скульптура 
Богородиці з немовлям на руках. Окрасою Східного дворика є ко-
лона коринфського ордеру, присвячена святому Христофору, вста-
новлена тут після пожежі 1671 р. Вірменський собор зафіксований 
з бічного фасаду з вул. Вірменської. 

Зображення монастиря кармеліток взутих у колекції фотоне-
гативів представлені боковим і головним фасадами будівлі. Ок-
ремо зафіксована статуя Діви Марії ліворуч від парадного входу 
до храму. 

Кармелітки взуті побудували свій перший дерев’яний монастир 
із костелом св. Агнеси у Львові на вулиці Гончарській (нині ву-
лиця Князя Романа). З часом приміщення монастиря стало затісним 
для згромадження сестер і у 1671 р. Олександр Януш дарував 
сестрам земельну ділянку біля схилу гори Шембека. Тут карме-
літки побудували нові костел і монастир з дерева. У 1711 р. до мо-
настиря принесла свій посаг 60 тис. золотих Катерина Белзецька, 
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донька белзького стольника Адама Белзецького. За проектом не-
відомого архітектора впродовж 1714–1716 рр. було збудовано му-
ровані з каменю і цегли костел св. Агнеси і монастир. Суттєві 
зміни фасаду і форми головного купола у 1743–1759 рр. здійснив 
Бернард Меретин. Костел отримав нові настінні розписи, велику 
територію монастиря оточив мур [3, s. 271]. Неподалік від пів-
денно-східного крила монастиря встановлено тосканську колону, 
яку увінчує скульптура Богородиці з дитям [3, s. 275]. У 1782 р. 
монастир було зліквідовано. Приміщення міняло власників і за-
непадало. У 1817 р. зруйновані будівлі викупив Юзеф Максиміліан 
Оссолінський. Архітектор Юрій-Єжи Глоговський перебудував при-
міщення під потреби бібліотеки і музею. 

Сучасне приміщення ЛННБ України ім. В. Стефаника скла-
дається з двох споруд — двоповерхового п-подібного корпусу і 
колишнього костелу з трикутним портиком на місці колишнього 
головного входу. У зовнішньому оздобленні використано колони 
(ризаліт парадного входу, портик костелу) та півколони (фасад з 
боку вулиці Стефаника) коринфського ордеру. Колишній костел 
увінчаний куполом на еліптичному барабані, його портик завершу-
ється трикутним фронтоном. Збереглися декілька порталів XVIII ст., 
в куполі колишнього монастиря дотепер видніють розписи [3, s. 276]. 

Зображений на фотодокументах Інституту досліджень бібліо-
течних мистецьких ресурсів костел св. Казимира побудований 
в стилі бароко у 1656–1664 рр. для ченців Ордену реформаторів на 
кошти Миколая Бегановського. Земельну ділянку офірувала Софія 
Теофіла Данилович. Костел мурований, однонавний, прямокутний 
у плані, з витягнутою апсидою. Будівля накрита двосхилим дахом 
і увінчана сигнатуркою. Головний фасад оздоблений високим фрон-
тоном з кам’яними вазонами і нішами з фігурами святих [8, s. 228]. 

З приходом радянської влади храм було зачинено, а згодом 
передано у власність Львівському державному університету внут-
рішніх справ. 

Фотонегативи цього храму, як і костелу св. Мартина при мо-
настирі Ордену кармелітів взутих і головного храму монастиря 
оо. Домініканців-обсервантів костелу св. Урсули, цінні тим, що 
зберегли зображення фасадів і інтер’єрів, які внаслідок нецільо-
вого призначення приміщень повністю втратили настінний розпис, 
скульптурне оздоблення, різьбу, ікони. 
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За останні сто років архітектура міста змінилася. Деякі будівлі 
втрачені назавжди, деякі зазнали змін через перебудови, заміну 
автентичних дахів, брам, вікон. Порушені архітектурні ансамблі, 
змінена забудова навколишнього простору, подекуди доволі агре-
сивно. Фотодокументи колекції Інституту досліджень бібліотечних 
мистецьких ресурсів ЛННБ України ім. В. Стефаника можуть 
бути використані як ілюстративний матеріал до мистецьких та 
історичних видань, а також для дослідження історії архітектури 
окремих будівель та забудови міста в цілому. 
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Бернардинський монастир. Вид зі сторони саду 

 

 

Бернардинський монастир. Інтер’єр 
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Вид на Бернардинський монастир 
 

 

Монастир бенедиктинок. Школа 
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  Костел св. Лазаря. Інтер’єр                      Костел Божого Тіла. 

                                                                              Фрагмент інтер’єру 
 

 

Костел св. Лазаря. Фасад 
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Костел св. Мартина                                   Костел св. Мартина.  

                                                                      Фрагмент інтер’єру 

 

                

Костел св. Мартина. Розп’яття                 Домініканський монастир. 

                                                                               Ікона Благовіщення 
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Домініканський монастир. Вівтар            Домініканський монастир. 

                                                                       Втрачена ікона Богородиця 

                                                                                      з дитям 

 

 

Домініканський монастир. Подвір’я 
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Костел св. Петра і Павла. Богородиця з дитям 

 

 

Костел св. Петра і Павла. Розп’яття 
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Костел кармелітів босих. Вівтар 

 

 

Костел кармелітів босих. Казальниця 
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