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Анотація. У статті розглянуто проблематику укладання екскурсійного маршруту «Поховання львів-
ських спортовців на Личаківському кладовищі» з метою популяризації некрополя як туристичного об'єкта 
в контексті загальної історії розвитку спорту та фізичного виховання у Львові. Дослідження ґрунтується 
на сучасних та довоєнних матеріалах відповідної тематики. Основні результати розвідки полягають у 
створенні маршруту, котрий охоплює поховання тих людей, що найбільше долучилися до популяризації 
спорту у Львові, починаючи з другої половини ХІХ до початку ХХІ століть.  
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Актуальність. Львівський цвинтар на Личакові – одна з найбагатших з мистецького по-
гляду та найдавніших в Європі некрополій, що збереглися до наших днів [3, с. 6]. Це скарб-
ниця для тих, хто хоче збагачувати себе інтелектуально, тренувати пам'ять, хоче знати історію 
своїх попередників, вміти зіставляти час, епохи [6, с. 150].  

Інтерес до історико-культурного музею-заповідника завжди є стабільно високим – що-
року його відвідують тисячі туристів з усього світу. Крім цього, Львів завжди був і є центром 
активного спортивного життя. Власне, на Личакові знайшли місце вічного спочинку видатні 
фехтмейстри Вадим Андрієвський (1912–†1994), ректор ЛДІФК у 1967–1974 рр. з дружиною 
Марією (1926–†2008) та Євген Череповський (1934–†1994), доцент ЛДІФК; відомі футболісти 
львівських «Карпат» Лев Броварський (1948–†2009) та Едвард Козинкевич (1949–†1994); спо-
ртивні журналісти Казімєж Гемерлінг (1859–†1939) та Юліян Кордіяк (1934–†2000); заснов-
ники польського гімнастичного товариства «Сокіл» Клєменс Жукотиньскі (1842–†1909) та 
Людвік Голтенталь (1840–†1900), популяризатори фізичного виховання Антоній Дурскі (1854 
–†1908) та Степан Гайдучок (1890–†1976); теоретики спортивної науки, професори ЛДІФК 
Арам Тер-Ованесян (1906–†1996) та Мамед Джафаров (1924–†2013); абсолютний чемпіон 
Олімпійських ігор 1952 та 1956 років, доцент ЛДІФК Віктор Чукарін (1921–†1984) та десятки 
інших неординарних особистей, життя і звитяги котрих вартують, без усілякого перебільшен-
ня, окремих публікацій. Потреба у створенні відповідного екскурсійного маршруту, котрий 
охоплює поховання цих людей та ще більше посилить туристичну зацікавленість Личаківсь-
ким кладовищем, підтверджує актуальність роботи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Історія розвитку Личаківського цвинтаря 
найбільш повно висвітлена у працях Станіслава Славоміра Ніцеї [10, 11], Григорія Лупія [5], 
Любомира Криси та Романа Фіголя [4], Михайла Нагая [3]. Серед інших робіт варто виокре-
мити розділ «Личаківський цвинтар» авторства Роксоляни Загайської у книзі «Личаківське 
передмістя» [6]. 

Мета нашої роботи полягає у створенні екскурсійного маршруту, котрий включатиме 
поховання найбільш відомих спортовців.  

Об'єкт – місця їх поховання на Личаківському кладовищі, а предмет – укладання від-
повідного екскурсійного маршруту з короткою біографічною довідкою по кожній людині.  

Основними методами дослідження будуть порівняльно-історичний та описовий.  
Виклад основного матеріалу. Отож логічно буде розпочати маршрут з огляду поля №1, 

котре є ліворуч від головного входу на кладовище. Практично одразу ми бачимо гробницю 
Вацлава Міхала Божемського (Wacław Michał Borzemski; 1868–†1935), викладача гімназії, пу-
бліциста, автора книги «Pamiętnik tajnych organizacji niepodległościowych na terenie byłej Galicji 
w latach 1880-1897», творця організації «Orzeł Biały», борця за незалежність Польщі, чільного 
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діяча польського гімнастичного товариства «Сокіл». Трохи в глибині цієї частини поля розмі-
щений пам'ятник-колона зі скульптурою сокола на вершині ще одному провідному діячеві 
польського «Сокола» Влодзімєжу Сьвьонткєвічу (Włodzimierz Świątkiewicz; 1865–†1927). Про-
йшовши кілька метрів, ми виходимо на алею, котра ділить поле №1 на окремі ділянки. При цій 
алеї бачимо склеп, в котрому похований Едмунд Ценар (Edmund Cenar; 1856–†1913), спортив-
ний діяч, викладач фізичного виховання, професор учительської семінарії у Львові, автор кіль-
кох праць відповідної тематики. У 1892 році саме він привіз з Англії до Львова футбольний 
м'яч і продемонстрував на практиці гру за англійськими правилами.  

Виходимо на майданчик, котрий об'єднує окремі частини поля №1, і бачимо величний 
пам'ятник Антонію Дурскому (Antoni Durski; 1854–†1908), популяризатору фізичного вихо-
вання, діячеві польського «Сокола», редактору видання «Przewodnik gimnastyczny». Він вва-
жав, що спортивні вправи є засобом зміцнення тіла і духу, наполягав на тому, що членами 
«Сокола» може бути не лише молодь, але й люди різного віку. На вершині пам'ятника – со-
кіл, котрий тримає в кігтях прапор організації «Сокіл». Трохи далі, в глибині цієї частини по-
ля, поміж склепами, котрі виходять на невеличкі своєрідні алеї, знаходимо могилу Людвіка 
(Ludwik Kuchar; 1865–†1917) і Людвіки Кухарів (Ludwika Kucharowa; 1870–†1928), власни-
ків кількох кінотеатрів у Львові, спонсорів футбольного клубу «Погонь», батьків знаменитих 
братів-спортсменів. 

Повертаючись назад, при дорозі між полями №1 та №2, бачимо один з найкращих пам'ят-
ників Личаківського цвинтаря, створений скульптором Тадеєм Барончем на могилі родини 
Крувчинських. Тут похований, зокрема, Жегота Ігнацій Крувчиньскі (Żegota Ignacy Krówczyń-
ski; 1848–†1893), лікар, один із засновників польського «Сокола», популяризатор фізичного 
виховання. Школу закінчив у Львові, диплом лікаря отримав у Кракові (1873). З 1875 року 
працював у Львові. Редагував «Przewodnik gimnastyczny», по смерті Яна Добжанського був 
керівником польського «Сокола» (1886–1893), членом Крайової Ради Здоров'я (1879–1892). 
Опублікував близько 60 наукових праць. Помер 1 лютого 1893 року.  

Навпроти, на полі №2, розташована капличка Юзефа Ноймана (Józef Neuman; 1857–
†1932), друкаря, Президента міста Львова (1911–1914; 1919–1927), засновника бурси імені 
Декерта для ремісничої молоді, Міської ощадної каси, ініціатора побудови домівки Сокола IV 
на Личакові, посла до Галицького сейму. Піднімаючись вгору алеєю, на полі №61 ми бачимо 
сучасний пам'ятник на могилі фехтмейстра Євгена Череповського (1934–†1994). Він народив-
ся 17 жовтня 1934 року в Харкові. У 1956 році закінчив ЛДІФК, був учнем Вадима Андрієв-
ського, бронзовим призером Олімпійських Ігор 1956 року, призером чемпіонатів світу (1955–
1957, 1959, 1960), заслуженим працівником фізичної культури УРСР (1984), доцентом (1987). 
З 1969 по 1972 рік працював з національною збірною командою Республіки Куба з фехтуван-
ня. З 1982 по 1992 роки – завідувач кафедри фехтування і боксу ЛДІФК. Помер 12 липня 1994 
року.  

Спускаємося на поле №62. На ньому спочиває Богдан Котик (1936–†1991), політичний і 
громадський діяч, перший мер Львова в незалежній Україні, кандидат економічних наук, ві-
домий спортсмен. Помер раптово під час гри в теніс 14 серпня 1991 року. У 1994 році на мо-
гилі споруджено пам'ятник з чорного граніту, на котрому вирізьблено кетяги калини та вмон-
товано бронзовий герб міста. Повертаємося на алею дорогою між полями №63 та №64. На 
полі №64 бачимо сучасний пам'ятник на могилі Всеволода Тіпакова (1921–†2003), заслужено-
го тренера УРСР (1963), доцента кафедри легкої атлетики ЛДІФК.  

Піднімаючись далі алеєю, проходимо повз поле №42, на котрому похований Едвард Гу-
ліч (Edward Gulicz; 1897–†1944), футболіст та арбітр. Вихованець команди «Графіка» (Львів). 
Виступав за команди «Погонь» (Львів) (1920–1925), «Легія» (Львів) (1926), «Графіка» (Львів) 
(1927–1930), «Олдбої» (1931–1933). Чемпіон Польщі (1922, 1923, 1925). Працював у федера-
ції футболу Львова. У 1930–1933 роках був футбольним арбітром. Його могильна плита, ко-
тра перебуває в незадовільному стані і потребує реставрації, розміщена фактично за великим 
гробівцем Яна Стронського та Коморовських при алеї.  
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Ліворуч, на останній частині поля №45, похований поряд з батьком Євстахієм Юліян 
Кордіяк (1934–†2000), відомий спортивний коментатор, журналіст, перший президент ФК 
«Карпати» (Львів). Навчався у Львівському політехнічному інституті на нафтовому факуль-
теті. Після його закінчення 1956 року декілька років працював в Туркменії на розробках ро-
довищ нафти і газу. Повернувшись до Львова, працював у Львівському інституті геології та 
геохімії АН УРСР. Захистив кандидатську дисертацію 1982 року на тему «Особливості фор-
мування структури внутрішньої зони Передкарпатського прогину та її нафтогазових покла-
дів». Протягом всього життя захоплювався спортивною журналістикою. Одним з перших за-
початкував ведення репортажів українською мовою, відроджував руханкові терміни, працю-
вав над вдосконаленням спортивної термінології українською мовою. Писав для видань «Ра-
дянський спорт», «Фізкультура і спорт». Як журналіст був на кількох Олімпійських іграх – у 
Мюнхені (1972), Москві (1980), Сараєво (1984), Атланті (1996). Був першим виконавчим ди-
ректором відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області. На-
писав популярну книгу «Чемпіони живуть у Львові» (1980). Помер 30 вересня 2000 року в ре-
зультаті серцевого нападу.  

Далі потрібно спуститися вниз на поле №66 до могили професора ЛДІФК Арама Тер-
Ованесяна (1906–†1996). Закінчив Московський інститут фізичної культури (1931), з 1934 ро-
ку працював тренером з легкої атлетики. Заслужений майстер спорту (1946). З 1951 по 1976 
роки завідував кафедрою теорії і методики фізичного виховання ЛДІФК. Написав такі праці: 
«Как самому научиться метать» (1950), «Спорт» (1967), «Педагогические основы физическо-
го воспитания» (1978), «Педагогика спорта» (1986, співавтор), «Обучение в спорте» (1992, 
співавтор). Батько заслуженого майстра спорту з легкої атлетики Ігора Тер-Ованесяна. Вихо-
вав плеяду відомих вчених-теоретиків спорту, зокрема професорів Володимира Заціорського 
та Володимира Келлера.  

Повертаємося назад і йдемо до поля №46, на котрому похований Ярослав Ярославенко-
Вінцковський (1880–†1958), композитор і диригент, автор гімну «Соколи, соколи, ставаймо в 
ряди…». Народився 30 березня 1880 року у Львові в багатодітній сім’ї вчителя української 
мови. У 1896–1898 роках навчався у Львівській приватній музичній школі, у 1898–1900 роках 
– у Львівській консерваторії. З 1898 року був активним членом, а потім писарем руханкового 
товариства «Сокіл». 1904 року закінчив Львівську політехніку. У 1905–1918 роках працював 
інженером в управлінні Львівської залізниці. Займався музичною творчістю, був керівником 
чоловічого хору львівського товариства «Сокіл». Помер 26 червня 1958 року на лавочці в алеї 
на вулиці Академічній (тепер – проспект Шевченка) у Львові. На цьому ж полі є могила фут-
боліста Валентина Макогонова (1908–†1956). Грав за команди міста Баку (Азербайджан) 
(1933–1935), «Темп» (Баку) (1936–1939), «Строитель Юга» (Баку) (1940), «Динамо» (Баку) 
(1945), «Спартак» (Львів) (1946–1947). Поряд, на полі №44, розташована гробниця Кароля 
Петеленца (Karol Petelenz; 1847–†1930), доктора філології. Був директором гімназій в Саноку 
та Стрию, а також Вищої реальної чоловічої гімназії у Львові імені Адама Міцкевича, співза-
сновником саноцького гнізда польського «Сокола».  

Дорогою між полями №46 та №36 йдемо до поля №48 до родинної гробниці Казімєжа 
Кароля Віктора Гемерлінга (Kazimierz Karol Wiktor Hemerling; 1859–†1939), відомого спортив-
ного журналіста, популяризатора спортивного життя в Галичині, засновника і видавця пер-
ших спортивних видань у Львові – «Коло» та «Газета Спортова». Народився 4 березня 1859 
року в Перемишлі в родині гімназійного вчителя. Під час навчання у гімназії став членом спо-
ртивного товариства «Сокіл». Активно займався гімнастикою, веслуванням, плаванням, кін-
ним спортом і туризмом, навчився їздити на велосипеді, який тільки набирав популярності. 
Був студентом правничого факультету Львівського університету (1878–1883). У 1885–1892 
роках працював інспектором Дирекції державної залізниці в містечку Мєлєц у Західній Гали-
чині. Відіграв активну участь в організації велотреку на території Крайової виставки 1894 ро-
ку. Тоді ж написав «Підручник для велосипедистів», а 1895 року випустив календар для лю-
бителів велоспорту з картою доріг Галичини. 1912 року був репортером львівських газет на 
Олімпійських іграх в Стокгольмі. Помер 13 січня 1939 року.  
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Спускаємося до поля №49. На ньому похований відомий гравець львівських «Карпат» 
Лев Броварський (1948–†2009). Народився 30 листопада 1948 року в Дрогобичі. Розпочинав 
кар'єру в дрогобицькому «Нафтовику». У складі команди «Карпати» (Львів) провів 412 мат-
чів, забив 48 голів (від 8 квітня 1968 до 22 листопада 1980 року). Володар Кубка СРСР (1969). 
За збірну СРСР провів 1 матч. Заслужений тренер України (2001). Тренував команди «Карпа-
ти» (Львів) (1999–2001; 2002–2003), молодіжну збірну Камеруну (1988–1992), працював ви-
кладачем Львівського училища фізичної культури (1985–1988; 1992–1996), був керівником 
регіонального центру розвитку дитячо-юнацького футболу. Внаслідок важкої хвороби перед-
часно помер 4 червня 2009 року. На цьому ж полі похований футболіст Роман Гірник (1954–
†2000). Народився 1 листопада 1954 року у Львові. Виступав за футбольні команди «Карпа-
ти» (Львів), «Спартак» (Івано-Франківськ), «Автомобіліст» (Львів), «Хімік» (Дрогобич). Був 
президентом футбольного клубу «Карпати» (Львів), займався підприємницькою діяльністю. 
Трагічно загинув (був вбитий біля власного будинку) 12 травня 2000 року у Львові. На оби-
двох могилах сучасні пам'ятники.  

Йдемо до Польського військового меморіалу, так званого Цвинтаря оборонців Львова. 
На ньому похований один зі знаменитих братів Кухарів – Мєчислав Кухар (Mieczysław Ku-
char; 1902–†1939), котрий працював службовцем, у спорті був воротарем футбольної команди 
«Погонь» (1918–1925), дворазовим чемпіоном Польщі (1923, 1925). Помер після важкої хво-
роби 13 травня 1939 року в Калуші. Тут знайшов місце вічного спочинку Казімєж Чарнік (Ka-
zimierz Czarnik; 1859–†1931), адвокат, провідний діяч польського «Сокола». 

Повертаємося назад і з головної алеї кладовища виходимо на поле №51. При дорозі по-
хований Богдан Янівський (1941-†2005), композитор, піаніст, педагог, народний артист Укра-
їни (1991). З дитинства захоплювався спортом, в останні роки життя писав пісні та марші для 
команди «Карпати» та збірної України. Займався плаванням, шахами і настільним тенісом. 
Написав книжечку спогадів «О! ФУТБОЛ! ФУТБОЛ!» 2002 року, яку дарував друзям і при-
хильникам. Помер 17 червня 2005 року. Трохи далі, в глибині поля розміщена гробниця одно-
го із засновників польського гімнастичного товариства «Сокіл» Клєменса Жукотиньского 
(Klemens Żukotyński; 1842–†1909), недалеко від нього бачимо пам'ятник на могилі футболь-
ного функціонера Людвіка Хрістельбауера (Ludwik Christelbauer; 1873–†1934).  

Далі йдемо головною алеєю до поля №4, на котрому бачимо бронзовий пам'ятник робо-
ти скульптора Якова Чайки на могилі гімнаста Віктора Чукаріна (1921–†1984), абсолютного 
чемпіона Олімпійських ігор (1952, 1956), світу (1954), СРСР (1949–1951, 1953, 1955), доцента 
кафедри гімнастики ЛДІФК. Через декілька метрів підходимо до могили Романа Труша (1914 
–†1998), відомого спортсмена, котрий займався футболом, хокеєм, тенісом, стрільбою з лука, 
став заслуженим тренером України зі стрільби з лука. Похований разом з матір'ю Аріядною 
(1877–†1954), котра була дочкою Михайла Драгоманова, дружиною відомого живописця Іва-
на Труша (1869–†1941), та сестрою – теж Аріядною (1906–†1984). На могилі 2004 року було 
встановлено пам'ятник роботи скульптора Ярослава Мотики, котрий нагадує стародавні скіф-
ські пам'ятки в степах України. Повертаємо на сусіднє поле №56. При алеї розташований ро-
динний склеп з високою колоною, у котрому похований Володимир Лаврівський (1850–
†1936). 1892 року він підготував статут українського «Сокола», вважав, що «вправи тілесні 
дуже корисно впливають на стан здоровля фізичного, а посередньо і духовного», першим опу 
блікував українською мовою футбольні правила у «Сокільському календарі на 1895 рік».  

Повернувши кілька метрів назад і зайшовши на доріжку між полями №56 та №54, ми ба-
чимо кам'яний хрест на місці поховання співзасновника польського «Сокола» Людвіка Голте-
нталя (Ludwik Goltental; 1840–†1900). Цією дорогою ми прямуємо до поля №73, на котрому 
похований Микола Заячківський (1870–†1938), відомий галицький громадський та економіч-
ний діяч, 1892 року написав статут українського «Сокола», був його першим справником, у 
1922–1933 роках – головою «Сокола-Батька». На могилі пам'ятник з теребовлянського каме-
ню. На сусідньому полі №74 похований футболіст Едвард Козинкевич (1949–†1994). Грав за 
команди СКА (Львів) (1968–1969), «Шахтар» (Донецьк) (1970–1971), «Карпати» (Львів) (1972 
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–1974; 1976–червень 1978), «Динамо» (Москва) (1975). У чемпіонатах СРСР провів 190 матчів, 
забив 35 голів (у складі «Карпат» 135 матчів, 18 голів). За збірну СРСР провів 6 матчів, забив 1 
гол, за олімпійську збірну СРСР провів 4 матчі, забив 3 голи. Віце-чемпіон Європи 1972 року. 
Бронзовий призер чемпіонату СРСР у складі «Динамо» (Москва) (1975). Працював тренером 
школи СКА (Львів) та львівського спортінтернату (1978–1994). Був також тренером команди 
«Тризуб» (Філадельфія, США). Трагічно загинув за загадкових обставин (отруївся чадним га-
зом у власному гаражі) 15 листопада 1994 року. У січні 1999 року було проведено перший тур-
нір юних футболістів пам'яті Едварда Козинкевича. У листопаді 2013 року на вулиці Княгині 
Ольги, 16, де мешкав Козинкевич, встановлено пам'ятну таблицю. На цьому самому полі є 
склеп, у якому спочиває Федір Кулечко (1910–†2000), відомий тренер з тенісу. 

Прямуємо до сусіднього поля №80. На ньому похований Вадим Андрієвський (1912–
†1994), видатний фехтмейстер, засновник львівської школи фехтування, ректор ЛДІФК (1967–
1974). Закінчивши Московський інститут фізичної культури (1936), був скерований на роботу 
до Харківського інституту фізичної культури. Декілька років здійснював науково-педагогічну 
діяльність на посадах викладача, доцента, завідувача кафедри володіння холодною зброєю. 
Викладав легку атлетику, лижний спорт і фехтування. Майстер спорту СРСР (1939). Учасник 
Другої світової війни, під час якої втратив одне око. У листопаді 1945 року на чемпіонаті 
СРСР у Львові завоював бронзову медаль з фехтування на шаблях. З 8 серпня 1946 року до 
кінця життя працював у ЛДІФК, де досягнув вершин спортивної майстерності, наукової та 
спортивно-педагогічної діяльності. 1954 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Ме-
тодика навчання та шляхи удосконалення спортивної майстерності фехтувальників», основні 
положення якої були використані при написанні перших підручників і навчальних програм з 
фехтування для студентів спеціалізованих вищих навчальних закладів і спортивних шкіл, на-
вчальних посібників для тренерів. Доцент (1957), професор (1980). Заслужений тренер СРСР 
(1957). Керував комплексною науковою групою збірної СРСР з фехтування. Підготував біль-
ше ніж 50 майстрів спорту СРСР, понад 25 років був старшим тренером збірних команд УРСР 
та СРСР з фехтування. Похований поряд з дружиною – фехтувальницею Марією Худояровою-
Андрієвською (1926–†2008).  

На полі №80 спочиває Степан Гайдучок (1890–†1976), організатор та історіограф спо-
ртивного руху в Галичині. Автор понад 10 книг з тіловиховання. У своїх роботах досліджував 
питання методології фізичного виховання, історію розвитку української фізичної культури та 
спорту, історію пластового руху в Галичині та проблеми жіночого спорту. Написав унікальну 
за історіографічним значенням працю «Півстоліття сокільських видань» (1937), де подано ано-
товану характеристику усіх сокільських видань від 1887 до 1937 року. Помер 16 березня 1976 
року. На його надгробку викарбувано такі слова: «Дорогому Сіячу зерна добра на рідній ниві».  

Повертаємося до сусіднього поля №72. При дорозі між полями №72 та №57 похований 
Тадеуш Жулінський (Tadeusz Żuliński; 1839–†1885), лікар, чільний діяч польського «Сокола», 
перший редактор видання «Przewodnik gimnastyczny». Народився 30 листопада 1839 року в 
Кракові. У 1850–1858 роках навчався у Варшавській гімназії, куди його родина переїхала 1846 
року. Диплом лікаря отримав в Ягеллонському університеті в Кракові. Медичну практику роз-
почав у Парижі, а 1871 року переїхав до Львова, де продовжив свою роботу. 1873 року став 
членом польського «Сокола», 4 липня 1875 року обраний його віце-президентом. Перебував на 
цій посаді до кінця життя. Багато працював над розвитком польської гімнастичної терміноло-
гії. Часто виступав з лекціями про здоровий спосіб життя та про користь фізичних вправ, писав 
статті на відповідну тематику. Помер 18 січня 1885 року. На цьому самому полі в родинній 
гробниці похований Альфред Будзиновський (1871–†1942), український громадський діяч та 
краєзнавець, організатор сокільсько-січового руху і туристики в Галичині, автор статей на ту-
ристичні теми і порадника «Туристика» (1909), голова «Сокола-Батька».  

Прямуємо до сусіднього поля №71, до місця поховання Яна Добжаньского (Jan Do-
brzański; 1819–†1886), письменника та публіциста. 1867 року був одним із засновників поль-
ського «Сокола», його багаторічним головою. Завдяки його фінансовій допомозі «Сокіл» 
отримав можливість спорудження власного будинку по вулиці Зиморовича, 8 (теперішня ву-
лиця Дудаєва) в 1883–1885 роках. Також подарував «Соколу» спортивне обладнання.  
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Від поля №71 спускаємося до його нижньої частини, де розміщена родинна гробниця 
Джафарових–Бісяріних. У ній похований Мамед Джафаров (1924–†2013), провідний спеціа-
ліст зі спортивної анатомії та біомеханіки, професор ЛДІФК. 1954 року захистив кандидат-
ську дисертацію, 1957 року отримав звання доцента, 1968 року захистив докторську дисерта-
цію, 1969 року отримав звання професора. У 1960–1991 роках – завідувач кафедри анатомії та 
біомеханіки ЛДІФК. Написав одноосібно та у співавторстві понад 130 наукових праць, мав 4 
авторські свідоцтва на винаходи, заслужений працівник фізичної культури і спорту України 
(1997), заслужений діяч фізичної культури і спорту Азербайджанської Республіки (2011). Далі 
прямуємо до сусіднього поля №78, на котрому, ближче до вулиці Мечнікова, похований тре-
нер з боротьби Павло Козін (1909–†1965). Повертаємося назад і при дорозі на полі №68 бачи-
мо родинну гробницю Романа Кордиса (Roman Kordys; 1886–†1934), юриста, журналіста, ві-
домого альпініста та скелелаза, популяризатора лижного спорту в Карпатах і Татрах, автора 
праць на відповідну тематику. На сусідньому полі №3 похована майстер спорту з фехтування 
Ольга Бно-Айріян (1952–†2012).  

Виходимо до поля №5, де спочиває Василь Нагірний (1848–†1921), український архіте-
ктор, перший голова Українського спортивного товариства «Сокіл» (1894–1900), голова ста-
ршин «Сокола» (1899–1900). Поруч у родинній гробниці похований Адам Штокбауер (Adam 
Stögbauer; 1883–†1916), філософ, популяризатор фізичного виховання. Йдемо до сусіднього 
поля №10, на котрому бачимо гранітний пам'ятник на місці поховання Георгія Рогочого (1913 
–†1970), ректора ЛДІФК у 1959–1967 рр.  

Далі підіймаємось до поля №14. На ньому похований у склепі Ксаверій Фішер (Xawery 
Fiszer; 1847–†1918), провідний діяч польського «Сокола». Врешті, виходимо до поля №9, в гл-
бині котрого розташована родинна гробниця Едварда Марцелія Мадейского (Edward Marceli 
Madeyski; 1832–†1906), теоретика і викладача фізичного виховання, піонера лікувальної гімна-
стики. Навчався у Відні. Після закінчення медичних студій працював у Львові та Кракові. Про-
водив вакцинацію населення проти віспи. З метою підвищення професійної кваліфікації поїхав 
навчатися до Саксонії, де зацікавився питаннями фізичного виховання та фізіотерапії. Після 
повернення мешкав у Львові, де відкрив 1870 року лікувально-гімнастичний заклад на вулиці 
Курковій, 7 (теперішня вулиця Лисенка). 1877 року розширив діяльність закладу, додавши від-
ділення ортопедії та масажу і пансіонат для хворих. Його заклад став одним з перших подібно-
го типу. У 1879–1906 роках був головою екзаменаційної комісії для кандидатів у викладачі гі-
мнастики та викладачем анатомії людини, фізіології руху, харчування і фізичних вправ у 1883 
–1884 роках при курсах, організованих товариством «Сокіл». Публікував статті відповідної 
тематики. З цього поля дорогою між полями №8 та 16 виходимо на алею і спускаємося вниз до 
центрального входу, де розпочинався наш маршрут. 

Висновки: 
1. Запропонований екскурсійний маршрут охоплює поховання тих людей, котрі найбі-

льше долучилися до розвитку спорту та фізичного виховання у Львові. Коротка біографія до-
зволяє краще зрозуміти внесок кожної з цих непересічних особистостей в популяризацію 
спорту. Незаперечним фактом є те, що екскурсія сприятиме ще більшому зацікавленню Лича-
ківським некрополем як тими, хто цікавиться розвитком спорту у Львові, так і тими, хто до-
сліджує історію міста загалом. 

2. На жаль, окремі поховання спортовців з роками втрачено: Антонія Дзєндзєлєвіча 
(Antoni Dziędzielewicz; 1854–†1935) на полі №12 та Владислава Хойнацкого (Władysław Hoj-
nacki; 1869–†1931) на полі № 13. Очевидно, це пояснюється тим, що на цих похованнях не 
встигли встановити капітальних надгробків до початку Другої світової війни. Деякі з похо-
вань перебувають в поганому стані та потребують реставрації (зокрема, надмогильна плита на 
місці поховання футболіста Едварда Гуліча на полі № 42). 

Перспективи подальших досліджень полягають у пошуку місць поховань тих спорто-
вців, інформація про котрих, через вимоги до обсягу статті, не змогла увійти до теперішньої 
розвідки. Це дасть змогу розширити та доповнити екскурсійний маршрут та зберегти пам'ять 
про тих, хто творив історію спорту в довоєнному та повоєнному Львові.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблематика разработки экскурсионного маршрута «Могилы львов-
ских спортсменов на Лычаковском кладбище» с целью популяризации некрополя как туристического объекта в 
контексте общей истории развития спорта и физического воспитания во Львове. Исследование основывается на 
современных и довоенных материалах соответствующей тематики. Основные результаты работы заключаются в 
создании экскурсионного маршрута, который охватывает захоронения тех людей, которые больше других содей-
ствовали популяризации спорта во Львове, начиная со второй половины XIX до начала XXI веков.  
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Abstract. The article deals with problems of elaboration of excursion tour «The tombs of L'viv sportsmen at the 
Lychakiv cemetery» and promotion of the necropolis as tourist object in the context of the overall history of sport and 
physical education in L'viv. The study is based on the pre-war and contemporary materials on this topic. The main result 
of the research is to create a route visiting the tombs of those people, who had made great contribution to popularization of 
sport in L'viv from the second half of the nineteenth to the early twenty-first century. 
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