2

Комунальний заклад 
«Луцька міська централізована бібліотечна система» 
Центральна бібліотека для дорослих 




«Луцьк Великий – місто над Стиром»



Інформ-дайджест



 ➤ËÓÖÜÊ: ùî ïîäèâèòèñü, êóäè ï³òè, äå çóïèíèòèñü � Â-ÌÀÍÄÐÈ

file_0.wmf








ЛУЦЬК 2022


УДК 016:908(477.82)
Л86


«Луцьк Великий – місто над Стиром» : інформ-дайджест / КЗ ЛМЦБС ; уклад. І. Давидюк. – Луцьк, 2022. – 10 с.

Фото з сайту: 
https://v-mandry.com/lutsk-shcho-podyvytys-kudy-pity-de-zupynytys/" https://v-mandry.com/lutsk-shcho-podyvytys-kudy-pity-de-zupynytys/   

Місто Луцьк – обласний центр Волині, одне з найбільших міст Західної України. Станом на 1 січня 2022 року кількість населення Луцької міської територіальної громади складала 244 678 осіб, в місті Луцьку 215 986 осіб. Густота населення територіальної громади складала 640 осіб на 1 км². Площа Луцької міської територіальної громади складала 38 257,43 га (382,57 км²), з яких площа м. Луцька — 40,23 км². Сучасний Луцьк — знаходиться на північному заході України. Із заходу на схід, із півночі на південь він розкинувся відповідно на 10 і 15 км. Місто розташоване у поліській і лісостеповій фізико-географічних зонах.
Походження назви Луцьк
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	Луцьк розташований на берегах Стиру – однієї із найгарніших річок України. Зелені луки, прекрасні верби, тихий плин річки заспокоює і водночас вражає.
	Саме місто згадується у «Повісті минулих літ» у так званому Іпатівському літописі в 1085 році.
На той час, на думку багатьох істориків, система оборони міста була однією з найпотужніших у Європі. Городище було захищене не тільки валами і частоколом, але й глибокою рікою, береги якої були вкриті луками і багнистими болотами.
Древній Луцьк величався на великому острові, що омивався із трьох сторін рікою Стир, а з четвертої одним із її рукавів – річкою Малий Глушець, нині уже не існуючим. Болотисті заплави, що оточувались притоками Стиру: Глушцем, Омеляником, Сапалаївкою, Грудкою та іншими водними рукавами створювали чудові краєвиди.
Існує до п’яти різних версій походження назви Луцька, Лучьск, Лучеськ, Луческ.
Біля самого міста річка робила великий вигин, що від древнього слова «лука» означало «кривизна, вигин, затока, берег затоки, берег річкової дуги». Справді, річка Стир біля Луцька утворює звив, що нагадує лук, як «коліно» або вигин стрілецької зброї тодішніх часів. За думкою історика І. І. Срезневського саме географічне розташування дало назву нашому місту – так зазначено в книзі Якуб’юка А. М. Якуб’юк А. М. Луцьк : путівник-інформатор / А. М. Якуб’юк. – Львів, 1983. – С. 18.
Інша думка краєзнавців підходить до місця розташування Луцька – це мальовничі заливні і болотисті поля – луки. Дякуючи саме заболоченості луків, до міста було тяжко підступитися численним ворогам, а це було чи не найважливішим для життя жителів Луцька.
Третя версія походження назви – від деяких сучасних краєзнавців та істориків, які вважають, що назва Луцька походить від імені знаменитого вождя дулібів Луки. Дулібський племінний союз стояв на чолі міжплемінного слов’янського союзу у VI-VII ст. В «Повісті минулих літ» згадуються дуліби, які мирно проживали на волинських землях, не зважаючи на переслідування войовничих племен, і в Х ст. поділились на дві братні гілки і називались «волиняни» і «бужани». За легендою вождь дулібів Лука заснував в заплаві Стиру – Малого Глушця стародавнє місто Лучеськ, жителів якого називали «лучани».
Схожа на попередню четверта версія походження назви міста від племені лучан, (або лутичів – згадуються у Нестора-літописця), які проживали в тій місцині, а місто було їхнім політичним центром. Ця гіпотеза висунута в монографії А. Г. Михайлюка і І. В. Кічия. Михайлюк А. Г. Історія Луцька / А. Г. Михайлюк, І. В. Кічия. – Львів, 1991. – С. 7.
І, нарешті, п’ята версія назви Луцька від слова «лови», тобто полювання. Місцина була оточена правічними густими лісами, де дуже часто полювали давні князі, вожді племен, багаті волиняни. «Лоучевськ», «Ловать», «Лоуческ» під такими іменами в різних історичних документах значився Луцьк.
Проте, найбільш вірогідна перша версія за географічним положенням міста Луцька.

З історії Луцька

	У період бронзи (ІІ тис. до н. е.) на території Луцька існували два різноетнічні поселення. У передмістях Гнідави і Красного археологи знаходили рештки землянок і наземного житла. Польський хроніст ХV ст. Ян Длугош вважав, що Луцьк заснований у 1000 р. київським князем Володимиром Святославичем.
З середини ХІІ ст. місто стало центром удільного Луцького князівства на чолі з князем Ярославом Ізясловичем.
	У 1199 році Роман Мстиславович зайняв Галич і об’єднав Волинь з Галичиною, внаслідок чого з’явилося Галицько-Волинське князівство. І Луцьк був одним із найбільших його міст.
	В Луцьку розвивалися ремесла і торгівля. За економічним і політичним значенням він був другим на Волині після Володимира.
	У 30-х роках ХІІІ ст. зі сходу насунулася велика небезпека – монголо-татарська навала.
В 1255 році почалася тривала облога Луцька військами Куремси. Проте, лучани мужньо оборонялися і відстояли місто. Величезну роль при цьому зіграли кам’яні мури замку, що витримали град каміння із балістичних машин.
	У 1340 році Волинь захопили литовські князі. Князь Дмитро-Любарт Гедимінович (1340-1383) поклав багато праці на посилення замкових мурів, для будівництва церков, монастирів. Недарма Луцький замок називають замком Любарта.
	У 1429 році в замку відбувся знаменитий з’їзд монархів. Треба було вирішити багато питань про припинення чварів і боротьбу із спільним ворогом – турками-османами.
У 1432 році Луцьк отримав магдебурзьке право, що сприяло розвитку самоврядування, торгівлі і ремесел.
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Луцький замок має майже трикутну форму і складається із Верхнього (або Вишнього замку) та Нижнього (або Окольного). До нашого часу збереглися лише окремі його фрагменти. В Іпатіївському літописі згадки про Луцьку фортецю датовані 1085 роком. Будівництво Верхнього замку розпочалося у 1350-ті роки й в основному було завершено у 1430 р., хоча деякі елементи (наприклад, висота веж) ще змінювалися протягом наступних століть. Окольний замок почали реконструювати у цеглі з 1502 року.
В міських літописах згадуються події створення в 1617 році Луцького братства, козацького повстання в 1702 році, страчення відомого поета Данила Братковського.
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У Луцьку є квартира-музей української письменниці і поетеси Лесі Українки, де у свій час була службова квартира родини Косачів. Саме тут, у ранньому дитинстві, Лариса Косач написала свій перший вірш – «Надія». Під враженнями від Луцького замку був написаний вірш «Віче».

Цікаві факти про Луцьк

У Луцьку розташований найдовший житловий будинок в світі. Він простягнувся проспектах Соборності та Молоді й виходить на ще один проспект — Відродження. Дім має форму бджолиних стільників. Довжина по осі — 3265 м, по 1 лінії — 1750 м. Збудований в 1968-1980 роках. У будівлі 88 під'їздів, які об'єднані в 38 адрес на двох вулицях. Населення на початок 2014-2015 років – 9150 мешканців. Головний архітектор та головний інженер проєкту – Маловиця file_7.png
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Василь Кузьмич (1930-2014). Влітку 2015 року стартував соцпроєкт «Арка», спрямований на мистецьку трансформацію та популяризацію найдовшого в Європі житлового будинку. Проєкт «Арка» об'єднав навколо себе найкращих художників стрит-арту України та Європи і має на меті створити з цього будинку унікальний туристичний об'єкт.
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2 липня 2017 року в місті відкрито Галерею 4/8 (англ. 4/8 GALLERY) – галерея стрит-арту, збудована 2017 року українським меценатом Андрієм Покровським. Місце розташування – Луцьк, територія рекреаційного комплексу «City Park». Автор ідеї та натхненник проєкту – стрит-артер Андрій Присяжнюк. Архітектурну концепцію неформального експозиційного простору розробив Сергій Торбінов. До роботи над концепцією долучився Роман Литвин. Унікальна вулична галерея існує у форматі «open air», яка є неформальним експозиційним простором без обмежень уяви та фантазій. Аналоги «4/8 Gallery» поки що невідомі, оскільки вона є незалежним архітектурним об'єктом, у розробці якого враховували ключові засади споруд виставкового типу. Незалежно від експозиції, яка є на стінах галереї, цей об'єкт являє собою об'ємно-просторову композицією, самодостатній архітектурний ансамбль, який вже сам по собі несе естетичну функцію і контекстуально доповнює сформоване середовище.
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Пам'ятник Андрієві Кузьменку — пам'ятник українському співакові, телеведучому, продюсерові, актору, солісту гурту «Скрябін» – Андрієві Кузьменку. Розташований в місті на території рекреаційної зони «City Park». Офіційною датою встановлення та відкриття пам'ятника вважається 1 жовтня 2015 року. Урочистості приурочили до Міжнародного дня музики. Ініціатива встановлення та витрати на виготовлення належать Андрію Покровському. Це перший в Україні пам'ятник Андрієві Кузьменку.
У Луцьку знаходиться єдиний в Україні музей, де зберігається колекція старовинних регіональних ікон – Музей волинської ікони, сонячний годинник «Парад планет» – єдиний в Україні годинник, створений у такому стилі та єдиний в Україні музей дзвонів (на території Луцького замку).
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