
Пам’ятники Йозефу Швейку у Львові 
 

Бравий вояк Швейк — сатиричний персонаж, вигаданий чеським письменником 

Ярославом Гашеком (30.04.1883–03.01.1923); головний герой роману «Пригоди бравого 

вояка Швейка»,. 

 

 Пам’ятник Йозефу Швейку на проспекті Свободи, 12 

 

За пам’ятником Т. Шевченка біля Віденської кав’ярні 

(проспект Свободи, 12) красується один із найцікавіших 

монументів Львова – камерний пам’ятник відважному воякові 

Йозефу Швейку, героєві творчості чеського письменника 
Ярослава Гашека. Швейк зручно вмостився за столиком із 

гальбою пива. Гальба (півлітровий кухоль), з якої він п’є пиво, 

була вилита за зразком старовинної гальби Львівської 

пивоварні. Весела фізіономія бравого вояка неначе відображає 

дух «западенців», які завжди славилися чудовим почуттям 

гумору. Львів’яни жартують: у нас не було можливості 

поставити пам’ятник імператору Австрії Францу Йосифу І, 

зате ми змогли вшанувати його найвідомішого вояка. 

 

Дивишся на Швейка з гальбою пива і згадуєш його висловлювання:  

«Чим більше цибулі, тим краще. У Пакомнєржіце був один бровар, так той додавав цибулю й 

до пива, бо, мовляв, цибуля викликає спрагу. Цибуля взагалі дуже корисна річ. Печену 

цибулю прикладають і до чиряків». 

 Пам’ятник Швейку з’явився 12 червня 2002 р. Виконав його львівський скульптор Сергій 

Олешко.  

Чимало туристів і мешканців міста вмощуються на крісло біля Швейка, щоб зробити собі 

фотографію. Мимоволі виник звичай кидати монетки в кухоль, який тримає Швейк, і 

фотографуватися, сидячи у нього на колінах. 

 
 

 Пам’ятник Йозефу Швейку біля входу у будівлю Львівської міської ради 

Та одним львівським Швейком не обійшлося! Ще один добродій Йозеф Швейк 

“пришвартувався” біля входу у будівлю Львівської міської ради. Цей бравий вояка приїхав 

на велосипеді з великим воєнним наплічником і став собі перепочити біля львівської Ратуші, 

поруч з центральною велопарковкою. Ковану фігуру-скульптуру “Швейк на велосипеді” 

виконав в Дублянах (містечко під Львовом) разом з місцевими ковалями художник-
скульптор Мирослав Дедишин – учасник щорічного Міжнародного фестивалю “Шляхами 
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пригод Бравого Солдата Швейка”, і у 2007 році 

подарував громаді Львова. Тоді й було встановлено 

велолюбителя-Швейка. 


