ВІЙСЬКОВИЙ ГАРНІЗОН ЛЬВОВА
НАПЕРЕДОДНІ І СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Військові на вулицях старовинного Львова - явище бу
денне з часів заснування міста. Сотні років оборонні спору
ди та інші будівлі військового призначення були одними з
головних містобудівних чинників, що врешті-решт і сфор
мувало зовнішній вигляд нашого неповторного міста.
Однак і після втрати Львовом своїх оборонних споруд
роль військових у місті не зменшувалася. Навпаки, з за
хопленням Галичини Австрією, армія якої була однією з
провідних армій Європи, в місті з кінця XVIII ст. розпочи
нається процес розміщення на постійне перебування авс
трійських полків та інших військових частин. Для цього
на першому етапі, з 1772 p., австрійська влада використо
вувала вже існуючі у місті споруди, переважно сакрально
го характеру (приміщення чисельних скасованих монас
тирів). Це давало значну економію коштів, що в умовах
безперервних війн, що вела Австрія на межі XVIII-XIX ст.
з Туреччиною, Францією, Росією, в Італії, було дуже важ
ливо.
Тому першими постійними казармами (касарнями)
став так званий "Червоний кляштор" - монастир оо. театинів, в якому були розташовані артилеристи. Створений
казармений комплекс, до якого входили також порохові
склади - один у переобладнаному 1783 р. костелі св. Войцеха (повернутий місту 1906 р.) та два біля підніжжя Ви
сокого замку - не змінював свого призначення до самого
початку І Світової війни.
Другими казармами став колишній монастир оо. місіонарів при нинішній вул. Замарстинівській, 9, який у 1782 р.
був забраний австрійцями до державного скарбу. Спочат
ку він був шпиталем, потім - в'язницею, після чого пере
творився на казарми. Існують свідчення про тимчасове

використання під розташування військ також приміщень
монастирів сс. кларисок і кармеліток босих, оо. кармелитів
босих, бернардинів. Костел ліквідованого ордену єзуїтів у
1773 р. став гарнізонним (за австрійців на території війсь
кових казарм не будували культових споруд).
Ще одним казарменим комплексом на межі XVIII-XIX ст.
стає приміський палац гетьмана Станіслава Яблоновського
на вулиці Яблоновських (тепер Шота Руставелі), який на
початку XIX ст. був відомий під назвою "Кошар гренадерів"
через розміщення в ньому гренадерських рот.
А приміщення монастиря оо. боніфратів (вул. Личаківська, 26) у 1784 р. австрійська військова влада пере
творила на гарнізонний шпиталь.
По закінченню наполеонівських війн настав час турбо
ти про побут радикально зменшеної армії. Біля підніжжя
Познанської гори, на Пелчинському ставі, 1821 р. за пла
ном генерала Йогана-Карла Френеля збудували військову
пливальню для навчання солдат плаванню. 1824 р. напро
ти вже існуючих казарм при вул. Замарстинівській, 9, збу
дували нові касарні, які, на відміну від попередніх "Малих",
отримали назву "Великих". 1829 р. на площі св. Духа (нині
площа І. Підкови) побудували у модному на той час стилі
ампір будиночок гауптвахти (головної вахти - варти), що
призначався не для утримання арештованих вояків, а для
перебування солдатів, які здійснювали вартову службу. До
цього часу вахта, яка охороняла важливі державні і війсь
кові будинки у місті, розміщувалась в Ратуші, що створю
вало незручності для міської влади.
У 1839 р. Генеральна військова комендатура, яка здійс
нювала керівництво всіма військовими силами Австрії в
Галичині і розташувалася в будинку на розі нинішніх про
спекту Свободи та вул. Гнатюка, пере
бралась до новозбудованого комплек
су на пл. Бернардинській, 6 (тепер пл.
Соборна).
1839 р. розпочато, а у 1841 р. - за
кінчено будівництво казарменого
комплексу по вул. Городоцькій, 4-8
(тепер № 40), який на честь правля
чого в цей час цісаря отримав назву
касарень Фердинанда, і який також
включав збудовані поблизу магазини
провіанту. Побудовою цієї казарми
була розпочата акція збільшення кіль
кості військових будівель в Галичині.
Революція 1848 р. призвела до по
яви у Львові протягом 1854-1856 pp.
фортечно-казарменого
комплексу
під назвою Цитадель, який аж до по
чатку війни 1914 р. використовували
більше як казарму, ніж фортецю. Для
опіки над інвалідами, яких в місті і в
краї після революційних подій 18481849 pp. та війни в Італії 1859 р. було

достатньо, у 1855-1863 pp. на вул. Клепарівській, 27 побу
дували Будинок військових інвалідів.
Близько 1850-1851 pp. на пл. Францисканській
з'являється ще один казармений будинок для піхоти (вул.
Куркова, 12).
Кінець XIX - початок XX ст. ознаменувався для вій
ськового Львова появою нових споруд. Армія росла чи
сельно, змінювалось озброєння та військова техніка, тому
реформовані військові частини потребували більше місця
для свого розташування. В цей час були збудовані казарменні комплекси по вул. Личаківській, 74, на Ялівці (тепер
Личаківська, №№ 148-156), а також по вул. Зборовських
(тепер Донецькій), 1 для розміщення кавалерійських час
тин; нові казарми для піхоти по вул. Клепарівській, 22,
піхотні казарми ляндверу по вул. Петра і Павла (напроти
Личаківського цвинтаря), невеликі казарми по вул. Піярів
(тепер Некрасова), 2 (поруч з міською клінікою), казармено-складський комплекс по вул. Балоновій (тепер Гайда
мацькій), 3.
З появою у місті залізниці військові першими стали
використовувати ділянки міста біля вокзалу для побудо
ви казармено-складських приміщень, в яких зберігалась
техніка та артилерійське озброєння. Так було зручніше
навантажувати її для подальшого переміщення до районів
ведення бойових дій. З'явились казармено-складські ком
плекси на вул. Янівській, 17 та 65, при вул. На Блонє (тепер
вул. Залізнична), 5.
2 жовтня 1899 р. у місті відкрили Школу кадетів піхоти
біля старого Стрийського цвинтаря (між вул. Стрийською
та Кадетською), а до 1908 р. побудували казарми для ново
утвореного кінного артилерійського дивізіону на Вулецькій дорозі (тепер вул. Княгині Ольги, 5).
Облаштовані були підрозділи вахт-поліції на вул. Казимірівській, 30 (тепер вул. Городоцька, 26-28), збудоване
приміщення для Крайової та окружної команд жандармерії
по вул. Леона Сапіги (тепер С. Бандери), 1. На Левандівці
створили військовий аеродром з відповідними приміщен-

нями. На згадку про нього найголовні
ша вулиця Левандівки у 1930-х була
названа Повітряною. До цього треба
додати військово-юридичні установи
(військові суди), ремонтні майстер
ні та інші менші заклади військового
призначення.
Загальна чисельність військових у
місті протягом XIX ст. постійно збіль
шувалася і досягнула у 1901 р. 10326
осіб.
Безумовно, військові та члени їх
сімей у свій специфічний спосіб впли
вали на громадську атмосферу у місті.
Але цей вплив, на жаль, практично
не досліджений. Так само, як не існує
поки що і серйозних досліджень війсь
кового Львова нового і новітнього пе
ріоду (з середини XVIII ст. і до наших
днів). Це можна пояснити багатьма
факторами, головним з яких, безумов
но, є специфіка військової справи. Під
час перебування військ у місті інформація про них в усі часи складала державну та військову
таємницю, тому її ретельно оберігали. Тож достовірних
даних про військові частини, їх чисельність і т. ін. у від
криту пресу потрапляло дуже мало, до того ж ці дані ін
коли свідомо, а частіше несвідомо (через необізнаність з
військовою справою) спотворювалися.
Коли ж проходив час, і інформація про військо втра
чала актуальність, виявлялось, що у місті практично
нічого не залишилось із того, що може бути джерелами
знань про їх перебування. Документація, особливо під
час війни, зникала або знищувалася, а ті крихти, що за
лишались, переважно зосереджувались у військових ар
хівах імперій, що володіли Львовом (тобто, у Відні, Вар
шаві, Берліні або ж Москві), тому є досі важкодоступними. Австрійський військовий архів, який у перші роки
після зайняття Львова і Галичини поляками зберігався
у місті, пізніше був перевезений до Військового архіву у
Варшаві.
Тому запропонована стаття є першою спробою ком
плексно і компетентно висвітлити перебування австроугорського військового гарнізону у нашому місті. Склад
частин постійно змінювався протягом років, тому дис
локація приведена на час проголошення війни Сербії,
тобто, на 28 липня 1914 р. Автор усвідомлює, що через
згадані обмеження частина інформації може мати по
милки та неточності, тому із вдячністю прийме заува
ження і поправки від всіх, хто володіє докладнішою ін
формацією.
Напередодні вибуху Великої війни 28 липня 1914 р. у
Львові дислокувалися управління XI армійського корпу
су, територіальне командування ляндверу, штаби 11-ї та
30-ї дивізій піхоти, 4-ї кавалерійської дивізії, чотирьох
піхотних бригад (21-ї, 22-ї та 60-ї, а також 85-ї ляндверу),
21-ї бригади кавалерії та 3-ї бригади кавалерії ляндверу,
11-ї артилерійської бригади, а також чисельні військові
установи та заклади (Крайове командування жандармерії
"Галіція", дивізіон жандармів, загін вахт-поліції та ін.).

З бойових частин у Львові знаходились підрозділи семи
піхотних полків (15-го, 24-го, 30-го, 55-го, 80-го, 95-го
реґіментів) австро-угорської армії та 19-го полку австрій
ського ляндверу), двох кавалерійських полків (1-го полку
уланів та 1-го полку уланів ляндверу), двох артилерійсь
ких полків (11-го корпусного полку польових гаубиць та
32-го дивізійного полку польової артилерії), а також вій
ськові частини батальйонного та нижчих рівнів.

1. Військове керівництво
Львів завжди був австрійським військово-адміністра
тивним центром Галичини. Спочатку в ньому дислокува
лася Генеральна військова команда краю, а з 1850 р. - уп
равління 4-ї армії. Після військової реформи, за якої уп
равління армій у мирний час були скасовані, замість них
утворили округи армійських корпусів. У Галичині розміс
тили три корпуси: І у Кракові, XI - у Львові, а згодом і X у
Перемишлі.
Військовим центром міста була Бернардинська (тепер
Соборна) площа. На ній з 1839 р. містилося у триповерхо
вому будинку під №6 військове командування Галичини. На
1914 р. це було командування XI армійського корпусу (11.
Korpskommando). За прийнятим в австрійській армії зви
чаєм в цьому ж будинку мешкав і комендант корпусу (ко
мандувач, Korpskommandant und Kommandierender General).
У 1914 p. цю посаду займав генерал кавалерії Дезідеріус Колошварі де Колошвар (Kolossvary de Kolosvar). Крім нього, в
будівлі розташувалась також інтендантура корпусу.
На початку XX ст. штабні управління стали такими
чисельними, що старий будинок на пл. Бернардинській
вже не вміщував їх. Тому додатково австрійське воєн
не міністерство (Кгіеgsministerium)зайняло у Львові
кам'яницю на вул. Валовій, 16 як спеціальний будинок
для штабу львівського гарнізону (Platzkommando im
Lemberg). Тут розмістилися комендант міста (началь
ник гарнізону, Stadtkommandant), яким на початок війни
був генерал-майор Гостіша (Gostischa), а також штаб 11-ї
артилерійської бригади, відділ військового будівництва
корпусу (К. u. K. Militarbauabteilung des 11. Korps), управ
ління військовими капеланами (К. и. К. Milit.-Pfarramt.),
санітарне управління корпусу та інші адміністративні

відділи. Можливо, в будівлі знаходилися також штаби
піхотних дивізій.
Конкретне розміщення штабів піхотних і кавалерійсь
ких бригад відомо лише частково. Можливо, це пов'язано
з вже згаданою звичкою австрійців розташовувати подіб
ні установи при квартирах їх командирів. Тому спеціаль
них приміщень для них не будували. Командир бригади
розміщувався (жив) у винайманій квартирі у звичайному
житловому будинку, а для його канцелярії просто вико
ристовували додаткові кімнати. Відомими є адреси 21-ї
кавалерійської бригади при вул. Панській (тепер Івана
Франка), 23 та 85-ї піхотної бригади ляндверу на вул. Кохановського (тепер К. Левицького), 40.
Основою XI армійського корпусу були дві дивізії піхо
ти (інфантерії):
30-а піхотна дивізія (командир дивізії фельдмаршаллейтенант Юліус Кайзер). її управління було розташовано
у Львові, а до складу дивізії входили 59-а та 60-а піхотні
бригади. Командир та штаб 59-ї піхотної бригади розта
шовувались у Чернівцях. Бригаду складали 41-й піхотний
полк (м. Чернівці) та батальйон 24-го піхотного полку (в
Коломиї). 60-а піхотна бригада, що була розташована у
Львові, складалась з 95-го піхотного полку (м. Львів) та
58-го піхотного полку (м. Станіслав);
11-а піхотна дивізія (командир дивізії фельдмаршал лейтенант Алоїз Покорни). її управління також дислоку
валося у Львові, а до складу дивізії входили 21-а піхотна
бригада (55-й та 80-й піхотні полки) та 22-а піхотна брига
ди (15-й та 30-й піхотні полки);
Посилювати корпус у воєнний час повинна була 43-а
піхотна дивізія ляндверу (командир фельдмаршал-лейтенант Альберт Шмідт фон Гергенег), штаб якої був роз
міщений в Чернівцях. Дивізія складалася з 85-ї львівської
піхотної бригади ляндверу (19-й полк піхоти ляндверу
"Лемберґ" та 35-й полк піхоти ляндверу "Золочів") та 86ї чернівецької піхотної бригади ляндверу (22-й піхотний
полк ландверу "Чернівці" та 36-й піхотний полк ляндверу
"Коломия").
При оголошенні мобілізації австрійської армії склад
11-ї піхотної дивізії не змінився. А 30-а піхотна дивізія
свою структуру змінила. Побоюючись, що полки ляндве
ру недостатньо підготовлені до війни, австрійці до складу
30-ї піхотної дивізії, замість 59-ї піхотної бригади, вклю
чили 85-у львівську піхотну бригаду ляндверу. А 59-а пі
хотна бригада була передана до складу чернівецької 43-ї
дивізії піхоти ляндверу.
До кавалерійської дивізії, штаб якої також був у Львові
(напередодні війни вона отримала номер, і стала 4-ю кава
лерійською дивізією) входили 21-а кавалерійська бригада
(15-й полк драгунів у Жовкві, 1-й полк уланів у Львові та
9-й полк драгунів у Кам'янці-Струмиловій і Бродах) та 18-а
кавалерійська бригада в Золочеві (передана у дивізію по мо
білізації з Австрії; при цьому до її складу був включений 9-й
полк драгунів та 13-й полк уланів в Золочеві і Зборові).

2. Піхота
Найбільш розгалуженими військовими комплексами
на території міста були будівлі касарень (кошар, казарм)
піхотних частин.

А. Цитадель
Найстарішими
мешканцями міста
були
військовики
Галицького піхот
ного полку генерала
піхоти Франца Шедлера №30 (К. u. K.
Galizisches infanterieregiment GdI Franz
Schoedler № 30). Цей
полк був створений
у 1725 p. з підроз
ділів п'яти вал
лонських (бельгійських) полків на австрійській службі.
Полк хоробро бився за цісарство протягом всього XVIII
ст., поки Батьківщину його солдатів, сучасну Бельгію, не
захопили французи. Повстала проблема поповнення пол
ку. Тоді до полку почали направляти рекрутів із недавно
приєднаної до Австрійської імперії Галичини. Після закін
ченні війн з наполеонівською Францією полк на постійно
розташовується у Східній Галичині (у Львові).
Австрійська армія мала систему комплектування пол
ків солдатами, яка докорінно відрізнялась від більш знайо
мої нашим історикам аналогічної системи в Росії (а також
в СРСР). Для укомплектування полку призначався округ,
який складався з декількох районів (бецірків), рекрути з
яких поступали тільки до свого полку. Округи комплекту
вання змінювали рідко, тому через деякий час полк за на
ціональним складом відповідав етнічному складу тієї міс
цевості, звідки він комплектувався. Тому в австрійській
армії існували богемські, моравські, угорські, словенські,
австрійські, галицькі і т. ін. полки.
На початку XX ст. 20 полків піхоти комплектувалися ру
синами (українцями), при цьому у більшості полків вони
складали половину або більше від всього особового складу.
30-й полк піхоти напередодні війни комплектувався зі
свого округу поповнень № 30, який складався з повітів Сокаль, Жовква, Львів-місто та Львів-повіт. Управління (ко
манда), яка керувала поповненням полку (ErgBezKmdo)
було розташована у Львові, а сам полк мав неофіційну на
зву "Львівські діти". У 1914 р. 59 % особового складу полку
складали українці, 31 % - поляки.
Ще однією особливістю австрійської піхоти було те, що
всі військовослужбовці носили однаковий, простий, без
непотрібних прикрас, функціональний однострій. Полки
ж розрізнялися лише металом ґудзиків (жовтий або білий)
та кольором деяких деталей мундиру (коміру, погон, об
шлагів, кантів). Кожний полк мав свої кольори. 30-й полк
піхоти було легко впізнати по жовтих ґудзиках, поєднаних
з приборним кольором hechtgrau (сіро-блакитний).
Спочатку полк розміщувався у казармах Фердинанда, а
з побудовою Цитаделі передислокувався до неї. Практич
но до 1914 р. артилерійська фортеця на Цитаделі не мала
артилеристів і використовувалася виключно як казарми
30-го полку піхоти. Австрійське командування не вва
жало Цитадель сучасною, тому не звертало на неї уваги,
на відміну, наприклад, від фортеці Перемишль. І тільки 1
квітня 1914 р. до Львова прибув 9-й батальйон фортечної

артилерії, який розташувався на Цитаделі. Він складався
на 60 % з чехів, а на 35 % - з німців, тому можна цілком
обґрунтовано припускати, що основним завданням ба
тальйону було забезпечення лояльності мешканців міста
Львова відносно австрійської влади в умовах неминучої
війни.

Б. Казармені комплекси по вул. Яблоновських
та Піярів (схеми 1, 2)
Довгий час протягом другої половини XIX - першо
го десятиріччя XX ст. комплекс належав Галицькому
полку піхоти барона фон Гьерґі № 15 (К. u. K. Galizisches
infanterieregiment Freiherr von Georgi № 15).
Полк був створений 1701 p. як лейб-регімент Оснабрюкського єпископа Карла Ігнаца, герцога Лотаринзь
кого і Бар. Команду поповнень (ErgBezKmdo) полк мав у
Тернополі, а комплектувався з повітів Збараж, Скалат, Теребовля та Тернопіль. Тому 62 % полку складали українці
(при 29 % поляків). Відзнаками полку були жовті ґудзики
та крапово-червоний приборний колір (krapprot).

За два роки до війни у Львові дислокувалися штаб пол
ку з 2-м, 3-м та 4-м батальйонами. Ще один батальйон, 1-й,
був розташований у Великих Мостах. Штаб полку та два
батальйони займали комплекс касарень на вул. Яблонов
ських (тепер Шота Руставелі) (схема 1). Один батальйон
перебував у касарнях по вул. Піярів (тепер Некрасова, 46), які могли як раз вмістити батальйон піхоти (схема 2).
Однак за рік до війни у дислокації полку відбулися сут
тєві зміни. Основну його частину було переведено до Тер
нополя, з якого полк отримував поповнення. Там був по
будований в кінці XIX ст. казармений комплекс по вул. Дубовецькій, який був здатний прийняти майже весь полк. У
Львові залишився лише один батальйон (2-й).
На його заміну до Львова перевели Галицький полк пі
хоти Миколи І, короля Чорногорії № 55 (К. u. K. Galizisches
infanterieregiment Nikolaus I. Konig von Montenegro № 55).
З початком Світової ВІЙНИ, КОЛИ Чорногорія стала суп
ротивником Австро-Угорщини, її король перестав вва
жатись шефом полку. Полк був створений у 1799 р. із
залишків п'яти валлонських (бельгійських) полків на авс
трійській службі як полк лінійної піхоти № 63. Так само,
як і 30-й валлонський полк піхоти, цей полк під час вій
ни з Наполеоном, коли Бельгію захопили французи, по
чав комплектуватися з Галичини. Після закінчення війни

полк отримав округ комплектування у Східній Галичині
і став українським (59 % особового складу). Команда по
повнень (ErgBezKmdo) полку знаходилася в Бережанах, а
рекрути надходили з повітів Бучач, Підгайці, Бережани,
Перемишляни, Рогатин та Бібрка. Від інших частин полк
відрізнявся жовтими ґудзиками та червоно-коричневим
(rotbraun) приборним кольором.
Точні дані відсутні, однак найвірогідніше полк (штаб
полку, 2-й та 4-й батальйони) розташувались у казарменому комплексі по вул. Яблоновських, 3, 5, 7, 9,11. Чотири
двоповерхові казарми цього комплексу як раз були здатні
вмістити саме таку кількість військовослужбовців.
Інші підрозділи полку дислокувалися: 1-й батальйон в Бережанах; 3-й батальйон зайняв колишні казарми ба
тальйону піхоти 15-го полку у Великих Мостах.
У 55-му полку піхоти свого часу проходив однорічну
добровільну військову службу Дмитро Вітовський, після
закінчення якої та здачі екзаменів він був зарахований
до полку як кадет резерву. Пригадати цей факт змушує
постійне тиражування в історичних працях, присвячених
військовій історії Галичини, згадок про нібито позбавлен
ня Д. Вітовського старшинського (тобто, офіцерського)
звання австрійською владою за його політичну діяльність.
Насправді, кадет не відносився до офіцерського складу,
це був лише кандидат на офіцерський чин (прирівняний
у правах до унтер-офіцерів). Тому Д. Вітовський до війни
ніколи не мав офіцерського звання. Про це, до речі, згадує
сам Д. Вітовський, пояснюючи: "Я був кадетом 55 полку
піхоти. Прийшло мені письмо, що Міністерство війни
здеґрадувало мене до простого, звичайного фельдфебля і
перенесло до 9-го полку піхоти (Стрий) як "Офіцірешарже унвірдіґ". Тобто, покарання Д. Вітовського полягало в
тому, що йому закрили в майбутньому доступ до отри
мання офіцерського звання. В цьому ж чині фельдфебе

ля (унтер-офіцера) він і був призначений до Легіону УСС,
зайнявши посаду (а не отримавши військове звання) со
тника, тобто, за австрійською класифікацією, командира
роти. Тільки наприкінці війни ми бачимо його з трьома
зірками на комірі, що означає, що він дійсно в цей час мав
офіцерський ранг гауптмана (капітана), що відповідає
рангу командира роти (сотні).

В. Комплекси казарм на
вул. Замарстинівській, 7 (так звані
«Великі касарні») та вул. Курковій, 12
Перед 1-ю Світовою війною ці, одні з найстаріших
львівських казарм, займав Галицький піхотний полк Вільгельма Ернста ґросгерцога фон Заксен-Ваймар-Айзенах,
герцогацуЗаксен № 80 (К. u. K. Galizischesinfanterieregiment
Wilhelm Ernst Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach,
Herzog zu Sachsen № 80). В них містилися штаб полку, 1-й
та 3-й батальйони. Ще один батальйон, 2-й, стаціонував
у Золочеві, а 4-й знаходився на Балканах, у м. Невесін'є в
Герцоговині.
Полк був створений 1 лютого 1860 р., під час реформ
австрійської піхоти, з двох батальйонів 16-го полку ліній
ної піхоти та одного батальйону 13-го полку. Округ по
повнення полк отримав в українській Галичині, команда
поповнень розташувалася у м. Золочеві. Рекрутів полк
набирав в повітах Броди, Золочів, Кам'янка-Струмилова, тому 69 % його особового складу складали українці.
Відзнаками полку були білі ґудзики та яскраво-червоний
(scharlachrot) приборний колір.
Штаб полку та один батальйон стояли в казармах при
вул. Замарстинівській, 7 (схема 3). Ще один батальйон
знаходився в касарні на вул. Курковій (тепер Лисенка), 12
(схема 4). З цією касарнею пов'язана одна невеличка таєм-

вих реформ армії у 1883 р. Галицького піхотного полку ге
нерала піхоти барона Германа Кевесса фон Кевесгаза № 95
(К. u. K. Galizisches infanterieregiment GdI. Hermann Kevess
von Kevesshaza № 95). Полк створили з підрозділів 15-го,
24-го, 41-го та 58-го полків піхоти, кожен з яких передав
до складу новоутвореного полку по одному батальйону.
Побудований між вулицями Клепарівською, Ветеранів
та Інвалідів (тепер Батуринська) комплекс (схема 5) вклю
чав казармені приміщення на два батальйони, манеж та
господарські будівлі, а також поле для тренування сол

ниця. Джерела, як, наприклад, "Skorowidz adresowy krol.
Stol. Miasta Lwowa. Rocznik III. Rok 1911" вказують на існу
вання в нашому місті касарень імені ерцгерцога Леопольда Сальватора. Однак жодних вказівок щодо адреси він
не має. На думку автора, саме казарми по вул. Курковій,
12 і є цими касарнями. На це вказує фрагмент декору стін
касарні, які не були знищені ні поляками, ні радянськи
ми військами (можливо, через те, що вони не могли зро
зуміти, що це!). Мова йде про герб, зображеннями якого
декоровані вгорі всі кути будинку. Герб зображає щит,
розсічений навпіл. Геральдично ліва частина розділена на
червоно-біло-червону смуги, що може свідчити про статус
ерцгерцога австрійської імперії. Натомість у геральдично
правій частині ми бачимо три чорних артилерійських ядра
на золотому або срібному тлі. Якщо згадати, що ерцгерцог
Леопольд Сальватор у кінці своєї військової кар'єри зай
мав як раз посаду фельдцогмайстра - командувача авс
трійської артилерії, то, як здається, є сенс трактувати їх
саме як касарні ерцгерцога Леопольда Сальватора.

Г. Казармений комплекс по
вул. Клепарівській, 22
Цей комплекс збудували у кінці XIX ст. за проектом ві
домого архітектора Альфреда Каменобродського для роз
міщення у ньому новоутвореного відповідно до військо

датів. Вогневою підготовкою полк займався на стрільни
ці, створеній неподалік, під горою, за Будинком інвалідів.
Там теж вчилися стріляти і всі інші частини львівського
гарнізону.
Команда поповнень полку знаходилася у Чорткові, а
солдати до полку набиралися з повітів Гусятин, Борщів,
Чортків та Заліщики. Тому в полку було 70 % українців.
Відзнаками полку були білі ґудзики та малиново-черво
ний (amarantrot) приборний колір.
На початок І Світової війни у Львові дислокувалися
штаб полку, 1-й та 4-й батальйони. 3-й батальйон знахо
дився у Чорткові, а 2-й - у Фочі над Дріною у Боснії.
Цікавою виявилася історія манежу полку, який зберіг
ся до наших часів (зараз в ньому спортивний комплекс за
адресою вул. Грекова, 1). Під час війни, після захоплення
Львова російськими військами, у квітні 1915 р. до міста
прибув останній російський імператор Микола II. З цієї
нагоди російськими священиками мав бути проведений
урочистий молебень. Однак православної церкви від
повідного розміру, для того, щоби вмістити все оточення
Миколи II, у місті не було. Існувала єдина невелика право
славна церква на вул. Францисканській (тепер Короленка), яка свого часу була збудована військовим відомством
Австро-Угорщини для потреб солдат-православних (пере
важно румунів та українців з Буковини). Тому прийняли
рішення переобладнати цей манеж у православну церкву,
де і відбувся молебень за участю Миколи II.

Д. 24-й піхотний полк
Галицький піхотний полк генерала кавалерії Генріха ли
царя Куммера фон Фалькенфейда № 24 (К. u. K. Galizisches
infanterieregiment GdK. Heinrich Ritter Kummer von

Falkenfehd № 24) був створений 1662 p. Після закінчення
війн з Наполеоном полк на комплектування розташували
в Галичині. Команда поповнень полку знаходилася в Ко
ломиї, а комплектувався полк з повітів Печеніжин, Косів,
Коломия, Снятин. Тому українці в полку на початок війни
складали 79 %.
Взагалі, довгий час полк був розташований у Відні
(штаб полку, 2-й, 3-й та 4-й батальйони). 1-й батальйон
стояв в Коломиї. Відзнаками полку були білі ґудзики та
попелясто-сірий (aschgrau) приборний колір.
Однак 2 квітня 1914 р. два батальйони полку прибу
ли з Відня на залізничний вокзал Львова. Після зустрічі
підрозділів командувачем XI армійського корпусу вони
були розташовані у місті. На даний час немає точних да
них про їх дислокацію, можливо, це був комплекс казарм
піхоти при вул. Янівській (тепер Шевченка), (схема 6).

ний час також для підтримання внутрішнього порядку та
безпеки країни. В угорський частині дуалістичної імперії
крайова оборона мала назву гонведів.
Спочатку ляндвер на території Галичини та Буковини
складався з 24 батальйонів ляндверу, сформованих як
стрілецькі (станом на 1883 p.). Батальйони об'єднувалися
у бригади ляндверу. Однак 1889 р. всі батальйони були пе
реформовані у піхотні полки ляндверу (по три батальйо
ни в кожному).
Тобто, 1889 р. у Львові сформували піхотний полк лян
дверу. Всі піхотні полки крайової оборони мали власні
назви за назвами міст, у яких вони дислокувалися. Тому
19-й піхотний полк ляндверу отримав назву "Лемберґ" і
59 % його особового складу були українцями. Відзнаками
полку були зелений приборний колір при білих ґудзиках з
номером полку арабським цифрами.

Е. Казармений комплекс
на вул. Петра і Павла

Є. Казармений комплекс по
вул. Кадетській (тепер Гвардійській)

Цей казармений комплекс (схема 7) побудували для
19-го полку піхоти ляндверу "Лемберґ" (K.k. LandwehrInfanterieregiment Lemberg № 19). Ляндвер (який перекла
дають як крайова оборона) в тому значенні, яке він мав
напередодні війни, з'явився у 1869 р. на підставі закону
від 13 травня. Це була самостійна, майже рівноправна з
загальноімперською, армія, яка складала частину Зброй
них Сил імперії і призначалася під час війни для посилен
ня постійної армії та для внутрішньої оборони, а в мир

1899 р., за наполегливим проханням міської влади, у
місті відкрили Школу кадетів піхоти (Infanteriekadettenschule). Для її розміщення побудували комплекс (схема
8), який включав головний корпус, будинок коменданта
школи (в якому також жили викладачі), будинок кухні,
шпиталь для студентів та інші будівлі господарського
призначення, розташовані серед парку. Зараз у цьому при
міщенні - Львівський інститут Сухопутних військ Націо
нального університету "Львівська політехніка".

3. Кавалерія
Кавалерія з давніх часів була елітою австрійської армії.
Саме в кавалерії найчастіше проходили службу представ
ники родовитих сімей австро-угорської шляхти, герцоги,
графи, барони, фон і цу (серед них польської та нечисленої
української, як , наприклад, графи Шептицькі).
На липень 1914 р. у місті дислокувалися два кавалерій
ських полки: 1-й полк уланів та 1-й полк уланів ляндверу.

А. Казармений комплекс по вул. Личаківській
та вул. Зборовських (схема 2, 9)
У збудованих для кавалерістів казарменому комплексі
на вул. Личаківській (схема 2) та Зборовських (схема 9)
розташувався Галицький полк уланів генерала кавалерії
Рудольфа лицаря фон Брудерманна № 1 (К. u. K. Galizisches
Ulanenregiment GdK. Rudolf Ritter von Brudermann № 1).
Полк був створений 1791 p. і буводним з першихуланських
полків австрійської армії. Сформували його з уланського
дивізіону полку шеволежерів (легкої кінноти), який повс
тав з самого першого полку уланів. Останній був створе
ний 1784 р. за указом імператора Йосифа II з татар, що
мешкали на території імперії. Пізніше до полку
стали приймати уродженців Галичини, Бу-—
ковини та польських прикордонних
з Австрією областей. Спочатку полк
стояв в Тарнові, однак з 1785 р. його
перевели до Відня і перейменували
у шеволежерський.
Були в полку й українські корені.
Після знищення Запорозької Січі
Катериною II частина запорожців
пішла на австрійські землі. Гетьман
запорожців просив австрійсько
го цісаря взяти їх на службу. Від
повідно до цього прохання 300 за
порожців склали окремий кінний
загін, розташований в Банаті, під
Темешваром (тепер Тімішоара в
Румунії). 1791 р. запорожців вклю
чили до складу вже згаданого шево-

лежерського полку, з якого цього ж року сформували 1-й
уланський полк.
Як і піхота, уланські полки носили однакову уніформу
і розрізнялися металом ґудзиків, а також кольором верх
ньої частини їх особливого головного убору - уланської
шапки (Tschapka). Відзнаками 1-го уланського полку були
жовті Ґудзики та темно-жовтий (Kaisergelbe) верх шапки.
Спочатку полк цілком був розташований у місті, але пізні
ше у Львові залишився тільки штаб полку та 1 -й дивізіон,
а 2-й дивізіон розташували у Великих Мостах.
Команда поповнень полку (ErsKad) знаходилась у Кра
кові (І армійський корпус). Тому більшість особового
складу полку складали поляки.
Разом з 1-м уланським полком в цих же казармах була
розташована кадра (команда поповнень - ErsKad) ще од
ного полку - Галицького полку уланів цісаря Франца Йо
сифа І № 4 (К. u. K. Galizisches Ulanenregiment Kaiser Franz
Joseph № 4). Полк комплектувався на Східній Галичині,
тому 65 % його уланів складали українці. Його створили
1813 р. Відзнаками полку були жовті ґудзики та білий верх
уланських шапок. На початок війни полк розташувався у
Вінер-Нойштадті і разом з драгунським полком кайзера
Фердинанда № 4 складав 18-у кавалерійську бригаду. З
початком війни склад бригади докорінно змінив
, a 4-й полк уланів перейшов до складу 17-ї
кавалерійської бригади 3-ї (Віденської)
кавалерійської дивізії.

Б. Казармений комплекс
на Ялівці (за Личаківською
рогаткою)
Другим кавалерійським пол
ком, розташованим у Львові, був
1-й полк уланів ляндверу (К.к.
Landwehr-Ulanenregiment
№ 1).
Полк створили 1883 р. з окремих
ескадронів ляндверу. Команда по
повнень полку знаходилась також
у Львові, і полк на 65 % був ук
раїнським. На відміну від полків
уланів загальноімперської армії,

всі полки уланів ляндверу носили однакову уніформу з
темно-червоним верхом уланської шапки. Однак у всіх
полках ґудзики були з білого металу з номером полку на
них арабськими цифрами (у нашому випадку - "1").
Для полку спеціально побудували казармений комп
лекс на Ялівці (схема 10), вже за тодішніми межами міста.
Це був класичний комплекс, де за всіма правилами звели
адміністративно-казармені будівлі з плацом між ними,
три стайні, манеж і додаткові господарські будівлі.
Призначення полків уланів ляндверу докорінно відріз
нялось від кавалерійських полків австро-угорської армії,
які складали кавалерійські бригади і дивізії й були мо
більними з'єднаннями. А уланів ляндверу приділяли ок
ремими ескадронами до складу дивізій піхоти, де вони
використовувалися як рухомі розвідувальні підрозділи,
для зв'язку між піхотними частинами і штабом дивізії, а
також для охорони штабу.
Тому з початком Світової війни ескадрони 1-й полку
уланів ляндверу були розділені поміж піхотними дивізія
ми XI армійського корпусу: 1-й і 2-й ескадрони - до 11-ї
піхотної дивізії; 3-й та 4-й - до 30-ї піхотної дивізії; 5-й
та 6-й - до 43-ї піхотної дивізії ляндверу. А сам полк за
лишився лише осередком збору і підготовки резервів для
цих ескадронів.

5. Артилерія
Артилеристи, зброя яких була найскладнішою з всіх
родів військ, потребували не тільки приміщень для особо
вого складу, але і бараків для розташування гармат, складів
пороху, боєзапасів та іншого майна для обслуговування й
ремонту у полі. Це і спричинило факт, що перша постійна
казарма у місті була створена саме для артилеристів.

А. Казармений комплекс "Червоний кляштор"
Історія цієї будівлі на вул. Театинській (тепер Кривоно
са), 6 (схема 11) вже розглядалася на сторінках "Галицької
брами". На початок 1-ї Світової війни у казармах був роз
ташований 32-й польовий артилерійський полк (К. u. K.
Feldkanonenregiment № 32).
Полк сформували 1 травня 1885 р. з окремого батарей
ного дивізіону № 22 польового артилерійського полку № 9.
З 1 січня 1894 р. - дивізійний артилерійський полк № 32,
а з 6 квітня 1908 р. - польовий артилерійський полк № 32.

Полк формувався особовим складом
з всієї території Східної Галичини,
тому 55 % особового складу склада
ли українці.
У мирний час полк входив до
складу 11-ї артилерійської бригади,
де займався бойовою підготовкою.
По мобілізації він був включений до
30-ї польової артилерійської бригади
30-ї дивізії піхоти.
У казармах по вул. Театинській, 6
дислокувались штаб полку, штабна
батарея, а також батареї № 3 і 4. Ра
зом з ними розміщувався полковий
склад амуніції, а також команда по
повнень (ErsKad). Ще дві батареї були
розміщені в казармах на вул. Янівській, де було зручно у
разі потреби вантажити гармати і боєзапаси на залізнич
ний транспорт.

Б. Казарми Фердинанда на вул. Городоцькій
У казармах Фердинанда (таку назву вони отримали при
зведенні) на вул. Городоцькій, 4-8 (тепер під № 40) спочат
ку розміщувався 30-й полк піхоти. Однак, після того, як
полк перевели до Цитаделі, казарми віддали артилерис
там (схема 12).
Напередодні І Світової війни у казармах був розта
шований полк польових гаубиць генерал-майора баро
на Йозефа фон Смола № 11 (К. u. K. Feldhaubitzregiment
GM. Joseph Freih. von Smola № 11). Полк був створений
1854 р. як 9-й польовий артилерійський полк. З 1 травня
1885 р. - корпусний артилерійський полк № 11, а з 6 квіт
ня 1908 р. - полк польових гаубиць № 11. В полку прохо
дили службу переважно українці (52 %).
Крім казарм по вул. Городоцькій, йому належали також
казарми біля залізничного вокзалу, при вул. На Блонє (те
пер Залізнична), 5, де зберігались гармати та майно пол
ку.
При відмобілізуванні дивізіони полку розділили серед
піхотних дивізій: 1-й - до складу 11-ї польової артилерій
ської бригади 11-ї піхотної дивізії; 2-й - до 30-ї польової
артилерійської бригади 30-ї піхотної дивізії.

В. Казармений комплекс по Вулецькій дорозі
6 квітня 1908 р. сформували 11-й кінний артилерійсь
кий дивізіон (К. u. K. Reitende Artilleriedivision № 11). Рані
ше цей підрозділ існував у складі 11-го корпусного арти
лерійського полку як кінний батарейний дивізіон.
Для нової частини військове міністерство побудува
ло за містом, на Вулецькій дорозі (тепер вул. Княгині
Ольги, 5), біля залізничної колії, новий казармений ком
плекс, який став останніми казармами, побудованими
австрійцями.
До комплексу увійшли три казарми, манеж, шість ба
раків для стаєнь та гармат, а також будівлі адміністратив
но-господарського призначення. З початком мобілізації
11-й кінний артилерійський дивізіон був приділений до
4-ї кавалерійської дивізії (схема 13).

артилерійське депо знаходилось неподалік на пл. Солярні
(тепер пл. Кропивницького).

6. Інші відомства
Крім бойових частин, у Львові було розташовано бага
то інших військових відомств, закладів, установ, без яких
не могла існувати армія.

А. Казармений комплекс на вул. Балоновій
На вулиці Балоновій (тепер Гайдамацька), 3 (схема 15)
розташувалися військовослужбовці 11-го транспортного
дивізіону (К. u. K. Traindivision № 11). Головними завдан
нями цих частин була доставка до військ різноманітного
майна (продовольства, боєзапасів, одягу, фуражу, будма
теріалів і т.і.), обладнання польових таборів та вивіз по
ранених до шпиталів. Для цього вони утримували велику
кількість транспортних засобів (фур) та коней, яких було
у мирний час небагато, бо більшість з них залучались під
час мобілізації.

Крім згаданих артилерійських частин, у місті та
кож знаходилися на початок війни 11-й важкий арти
лерійський дивізіон (К. u. K. Schwere Haubitzdivision
№ 11), 43-й польовий артилерійський дивізіон ляндверу (К. k. Landwehr-Feldkanonendivision № 43) та 43-й
дивізіон польових гаубиць ляндверу (К. k. LandwehrFeldhaubitzdivision № 43). Однак даних, де саме вони
були розташовані, на разі немає. Скоріше за все, вони
дислокувалися спільно з вже згаданими артилерійськи
ми полками, у їх казармах.
Артилерія Австро-Угорщини складалася не тільки зі
стройових артилерійських частин. їх використання і засто
сування забезпечувала, сучасною мовою, служба артилерій
ського озброєння (Artilleriezeugsanstalten), до якої входили
артилерійські арсенали, фабрики, відділи, склади і т.ін.
Існувала ця інституція і у Львові (Artilleriezeugsdepot in
Lemberg). До неї відносились склади на вул. Підвальній,
13 (у приміщеннях колишнього Королівського арсеналу),
а також складський комплекс по вул. Янівській. Раніше

У казармах по вул. Балоновій були розташовані штаб
дивізіону та частина його майна. Друга частина була
складована у казармах по вул. Янівській, по вул. Зигмунтовській (тепер Гоголя), 12, а також, можливо, до цієї ж
частини відносилися будівлі при вул. Жовківській (тепер
Б. Хмельницького), 48 та 65. З початком війни на базі
дивізіону сформували транспортні підрозділи, які були
включені до складу дивізій, і разом з ними вибули на
фронт.

Б. Військово-юридичні установи
У місті дислокувалися два військових суди. Один з
них, гарнізонний суд загальноімперської армії (К. u. K.
Garnisons-Gericht), був розташований у "Малих касарнях"
при вул. Замарстинівській. 9.
Другий - військовий суд ляндверу (К. k. LandwehrGericht), знаходився на вул. Сакраменток (тепер Туган-Барановського), 10 (будівля до наших часів не збе
реглася).

В. Медична та санітарна служби
У місті з 1784 р. постійно існував гарнізонний шпиталь № 14 (Garnisonsspitaler № 14) з аптекою на вул. Личаківській (схема 14). Разом з ним роз
міщувався санітарний відділ № 14
(Sanitatsabteilung № 14). В австрій
ській армії медична та санітар
на служби існували у тісно
му зв язку, але окремо.
Завданням військових
медиків було ліку
вати, в той час як
санітарні части
ни служили для
надання
першої
медичної
допомо
ги на полі бою, а та
кож для евакуації по
ранених до шпиталів.
Тому на території гар
нізонного шпиталю був побудований спеціальний корпус,
де зберігалося медичне майно та ліки для санітарного від
ділу на випадок війни.
З початком І Світової війни 14-й санітарний відділ був
відмобілізований, і з частинами XI армійського корпусу
вибув на фронт, в той час, як шпиталь продовжував вико
нувати свої обов'язки з лікування військових в місті.
Ляндвер мав свій окремий шпиталь на вул. Ялівець, 14
(будинок не зберігся).

Г. Військова авіація
На початку 1914 р. у Львові розпочалося будівництво
аеродрому на Левандівці. З початком мобілізації до ньо
го мали прибути два авіаційних підрозділи: з аеродро
му Гьорц в австрійській Гориції - авіаційна рота Флік 14
(Fliegerkompanie), а з віденського аеродрому Асперн Флік 11. Однак реально до Львова перевели лише не пов
ністю сформовану авіароту Флік 14, яка вже 20 серпня
1914 р. була переведена до Перемишля.

Д. Інші військові заклади та установи
Для повноти картини військового Львова напередодні
І Світової війни слід згадати про існування в нашому місті
також:

Колишній монастир боніфратрів (тепер один з кор
пусів військового госпіталя) на вул. Личаківській, 26

- комісії з огляду коней, що підлягають призову для
транспортних частин, а також для поповнення втрат
кінського складу в кавалерії і артилерії (Remontenassentkommissionen) (вул. Зелена, 41);
- складів провіанту з пекарнею при вул. Янівській (те
пер Шевченка) (див. схему 12);
- 5-ї крайова команда жандармерії ("Галіція") з 1-ю ок
ружною командою жандармерії та дивізіоном жандармів
при вул. Сапіги (тепер С. Бандери), 1;
- відділу військової поліції (Militar-Polizei-Wachabteilung)
на вул. Казимірівській, ЗО (тепер Городоцька, 26-28);
- офіцерського касина (клубу) гарнізону по вул. Фредра, 1 (арх. Я. Шульц, 1885);
- Будинок інвалідів № 4 (Militarinvalidenhauser) при
вул. Клепарівській, 27 (див. схему 5);
- військової пливальні на вул. Пелчинській (тепер
на цьому місці фонтан перед входом до парку культури
ім. Б. Хмельницького на вул. Вітовського);
- Корпусу львівських військових ветеранів при вул.
Охоронок (тепер Кониського), 1.
Таким військовий гарнізон міста Львова зустрів поча
ток Першої великої світової війни, в результаті якої всього
за чотири роки і імперія, і її армія припинили своє існу
вання й залишили по собі спогади лише як одну зі сторі
нок історії нашого старовинного міста.
Михайло СЛОБОДЯНЮК
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