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Artystyczna podróż po Kresach. Lwów (cz. I) 

 

Tematyka Kresów Wschodnich omawiana przez dziesiątki lat przez wielu naukowców i badaczy, opisywana 

przez felietonistów i publicystów, opiewana przez poetów i pisarzy, zdawałaby się powoli wyczerpywać. 

Czy aby na pewno? Okazuje się, że nie do końca, gdyż można znaleźć kilka tematów godnych ponownego 

zgłębienia. Jeden z nich dotyczy historii sztuki. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie sposób gruntownie 

omówić tak wielopłaszczyznowego i wielokierunkowego tematu. Tym niemniej spróbuję przynajmniej go 

naszkicować, przez chwilę stając się Państwa przewodnikiem po artystycznej podróży na Kresy Wschodnie. 

Z wielką przyjemnością wrócę do krainy moich przodków, babci urodzonej i wychowanej w Nowogródku 

oraz pradziadka z Wilna. Dodam, że dla mnie kresowe korzenie są wartością ciągle żywą.  Jestem związana  

z  Fundacją Polonia Union (dawniejsza nazwa Solidarność-Wschód), a ponadto zasiadam w ogólnopolskim 

jury Piosenki Lwowskiej i Bałaku Lwowskiego. Pokuszę się też o stwierdzenie, że muzyka kresowa oraz 

bałak stanowią artystyczną ciekawostkę i to nie tylko dla pokolenia seniorów. Przeciwnie, stają się one 

coraz bardziej popularne wśród najmłodszych. Tak więc w sentymentalną podróż zapraszam wszystkich 

chętnych, bez ograniczeń wiekowych. A zajrzymy między innymi do Wilna, Nowogródka, Grodna i 

Wiszniewa. I będzie to niezwykły wojaż, bowiem sztuka nie zna żadnych granic, łączy narody, pozwala 

przetrwać najtrudniejsze doświadczenia. Skomplikowane dzieje naszego narodu wyraźnie wskazują, że to 

właśnie kultura i sztuka, pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie, stanowiła ulgę w głodzie, 

chłodzie i znoju, dodawała otuchy, budziła nadzieje, jednoczyła serca. Jaką że to mocą dysponuje ulotna 

materia, trwająca w ściśle określonym czasie i kończąca się wraz z wybrzmieniem ostatniej nuty symfonii, 

opery, czy też ostatniego słowa dramatu? Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej, zatrzymując we Lwowie.  
  

 Rozkwit i apogeum kultury tego miasta przypada na drugą połowę XIX wieku oraz niepełne 

pierwsze cztery dekady XX, przerwane wybuchem II wojny światowej. Stefan Żeromski, goszcząc we 

Lwowie w kwietniu 1892, tak się wyraża w liście do narzeczonej: "…Kolosalne ulice, wspaniałe gmachy, 



 

imponujący rozmach w porównaniu z dziwnie ciasnym i małomiasteczkowym Krakowem, nie mogącym 

wyleźć ze swego rynku, gdy Lwów z niego wykipiał falą olbrzymią, rzucającą się naokół jak wspaniała 

piana…". Kilkanaście lat po wizycie pisarza włodarze Lwowa podejmują decyzję o odsłonięciu 

najcenniejszych zabytków architektury miejskiej. Zdumionym Lwowianom i licznym gościom w pełnej 

krasie ukazuje się piękno starych murów obronnych, zabytkowych kamienic, ukrytych dotychczas pod 

szablonowymi tynkami i amatorskimi przeróbkami. Akcja obejmuje Stare Miasto wraz z przyległymi do 

niego ulicami, stając się wydarzeniem elektryzującym opinię całego kraju. Nie bez kozery Lwów prześciga 

w rozwoju inne duże miasta i zyskuje rangę drugiej, obok Krakowa, kulturalnej stolicy Polski. Ze 

wspaniałym uniwersytetem, licznymi teatrami, bibliotekami Ossolineum, Uniwersytecką, Dzieduszyckich i 

Pawlikowskich, z wydawnictwami Altenbergów, Gubrynowicza i Połonieckiego, z Towarzystwem 

Przyjaciół Sztuk Pięknych, z Polskim Towarzystwem Muzycznym, z licznymi towarzystwami naukowymi -  

Filozoficznym, Literackim, Historycznym, skupiającymi kwiat inteligencji polskiej, z Kino-Filharmonią, 

wreszcie z Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego i Związkiem Muzyków we Lwowie -  
stanowi siłę nie do pokonania. Tyle słowem wstępu, a teraz proponuję zrobić pierwszy przystanek naszej 

artystycznej wyprawy przy Teatrze Miejskim. 
  

 Ojcem chrzestnym Teatru Miejskiego jest Stanisław Skarbek. To właśnie ten miłośnik sztuki 

uzyskuje stosowne dokumenty, by na mocy carskiego przywileju powołać do życia scenę, która następnie 

zostanie oddana miastu w bezpłatne użytkowanie na okres 50 lat. Dnia 28 marca 1842 r. otwiera swe 

podwoje gmach, którego widownia pomieści aż 1.460 osób. Publiczność entuzjastycznie przyjmuje ów 

przybytek kultury i sztuki, a owacjom nie ma końca, zwłaszcza podczas premierowych dwóch przedstawień 

sztuki Franza Grillparzera „Życie snem” oraz Aleksandra Fredry „Śluby panieńskie”, oficjalnie 

inaugurujących działalność sceny. Radości nie są w stanie zmącić ani uporczywe przeciągi, ani brak 

teatralnego foyer. Przez 50 lat teatr tętni swoim własnym życiem, przeplatanym premierami, a także 

wzlotami i upadkami członków artystycznej bohemy. Jednakże  28 marca 1892r. wygasła przywilej 

Stanisława Skarbka. Odtąd miasto musi  płacić rocznie czynsz z tytułu użytkowania budynku na tyle 

wygórowany, iż wyjściem tańszym i awaryjnym staje się wybudowanie nowego obiektu. I tym oto 

sposobem w roku 1900, obok starego teatru, staje nowy, za to z najnowocześniejszymi rozwiązaniami 

technologicznymi: betonowymi fundamentami, hydrauliczną maszynerią sceniczną, elektrycznym 

oświetleniem i centralnym ogrzewaniem. Jedynym mankamentem jest brak paradnych, pałacowych 

schodów, wiodących do wrót świątyni sztuki. Teatr musi się zadowolić wejściem z poziomu ulicy, a to 

dlatego, że Pełtew, tocząca swe wody pod budynkiem, powoduje osuwanie się fundamentów, co z kolei 

wymusza takie, nie inne rozwiązanie architektoniczne. Tym niemniej gmach, nacechowany stylem 

włoskiego renesansu z elementami klasycyzmu, na pewno cieszy oczy 1.200 osobowego audytorium, 

spragnionego artystycznych doznań. Dyrekcja wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu Lwowian i 

wystawia dzieła światowego formatu, na bardzo wysokim poziomie wykonawczym. A tak marginesie - 

poprzedni teatr zostaje zaadoptowany na salę filharmonii, a potem kina.  
 

 Lata płyną, a teatr się rozwija. Mimo trudności finansowych oraz niestabilnej sytuacji politycznej po 

roku 1918, słynie przede wszystkim ze znakomitych solistów, realizatorów, reżyserów i dyrygentów. 

Śpiewacy, stawiający tu swe pierwsze kroki, jak np. Salomea Kruszelnicka, Marcelina Sembrich - 

Kochańska, Ada Sari i Adam Didur, po zdobyciu doświadczenia idą w świat, by brylować na 

międzynarodowych scenach operowych, rozsławiając Polskę i rodzimą kulturę. Warto wspomnieć, że prócz 

zespołu operowego w Teatrze Miejskim współistnieją jeszcze dwa równorzędne – dramatu i komedii oraz 

operetki. Spośród towarzystwa aktorskiego na późniejsze niekwestionowane gwiazdy wybijają się Ludwik 

Solski, Michał Tarasiewicz, Władysław Brochwicz, Lech Stępowski, Jerzy Szyndler, Juliusz Osterwa, a w 

następnych latach Irena Eichlerówna i Aleksander Żabczyński.   
 

 Z racji wystawiania wielu przedstawień, bogatego repertuaru, jak i zwiększającej się z roku na rok 

liczby solistów koniecznym staje się utworzenie dwóch nowych scen. Tak więc odtąd w gmachu Teatru 

Wielkiego odbywają się premiery i przedstawienia oper oraz dramatów, a komedii i sztuk kameralnych w 

nowo otwartym Teatrze Małym, jak również w sali teatralnej Domu Katolickiego. Widowiska operetkowe 

natomiast, zostają przeniesione do Teatru Nowości. Dzięki temu zabiegowi można wystawiać niemal 

wszystko, począwszy od dzieł klasycznych, skończywszy na współczesnych. Nawet najbardziej wybredny 

koneser sztuki znajdzie dla siebie odpowiednią pozycję. A wybór jest przebogaty, co potwierdza fakt, iż w 



 

jednym tylko sezonie artystycznym 1927/1928, sceny lwowskiego Teatru Miejskiego serwują repertuar, 

przewyższający swą wartością oferty wszystkich polskich teatrów, łącznie z warszawskimi. W okresie 

raptem 10 miesięcy dochodzi do 8 premier operowych, szybko znajdujących swe miejsce obok 21 innych 

tytułów dzieł kompozytorów polskich i zagranicznych. Ponadto sukces odnosi 17 dzieł operetkowych, w 

tym 5 prapremier polskich. Jakby było mało, to jeszcze orkiestra operowa daje systematycznie koncerty 

symfoniczne, promujące dzieła rodzime i międzynarodowe. W ślad za sukcesami  muzycznymi podążają 4 

premiery dramatu. Na uwagę zasługuje także fakt powołania teatru objazdowego, dającego 40 przedstawień 

dla młodzieży w Małopolsce Wschodniej, na Podolu i Wołyniu, w Jarosławiu, Drohobyczu, Borysławiu, 

Krzemieńcu, Dubnie, Przemyślu, Równem, Łucku, Kowlu i Krynicy. A trzeba zaznaczyć, że choć rok 

1927/28 wcale nie odbiega od pozostałych sezonów artystycznych, to i tak trudno się rozeznać w obfitości 

propozycji, prawda? Szczęśliwie z pomocą nadciąga literat – Artur Schroeder, redagujący czasopismo 

„Życie Teatralne”. I nie jest to jedyny miesięcznik popularyzujący sztukę, ponieważ szybko pojawiają się 

"Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie”. Gazeta relacjonujące życie koncertowe i operowe zarówno 

w tym mieście, jak i w całej Polsce. Przy okazji to staje się  wziętym poradnikiem edukacyjnym w zakresie 

kultury muzycznej i literatury. Prócz wyżej wspomnianych na czołówkę wysuwa się kolejny miesięcznik - 

"Kultura Lwowska". Tuż za nimi plasują się dzienniki: "Kurier Lwowski", "Gazeta Poranna i Wieczorna", 

"Słowo Polskie", "Wiek Nowy" oraz "Chwila", wzbogacone tygodniowymi dodatkami literackimi i 

felietonami. Kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu zajmują się nawet tygodniki: "Nowe Czasy", "Reduta. 

Tydzień Polski".  Należy tu zaznaczyć, iż ze wspomnianymi czasopismami i Lwowem wiążą się dzieje Jana 

Kasprowicza, Leopolda Staffa, Maryli Wolskiej, Bronisławy Ostrowskiej. Przez pewien czas właśnie tu 

mieszkają i tworzą także inne osobistości, a wśród nich: Gabriela Zapolska, Jerzy Żuławski i Kornel 

Makuszyński.  
 

 A jak się miewają sztuki piękne kresowej metropolii? Otóż w roku 1861 na łamach w/w „Dziennika 

Literackiego” lwowski malarz Kornel Szlegel, dostrzega potrzebę założenia galerii obrazów. Cel jest 

szczytny i godny pochwały, lecz dopiero w roku 1897 rada miasta podejmuje decyzję o utworzeniu we 

Lwowie galerii z prawdziwego zdarzenia, a pięć lat później z budżetu miejskiego przydziela środki na zakup 

dzieł sztuki. Nie posiadający wyższej uczelni sztuk pięknych Lwów pomimo owego braku inspiruje i 

zachęca do twórczych badań wielu teoretyków sztuki, krytyków, mecenasów i kolekcjonerów, jak na 

przykład: Jana Bołcza Antoniewicza, Władysława Kozickiego, Władysława Podlachę, Mieczysława 

Gębarowicza, Karolinę Lanckorońską, Tadeusza Mańkowskiego, Mieczysława Tretera, Leona Piwińskiego. 

Mało tego, w roku 1920 powstaje Rada Sztuki dla Małopolski Wschodniej, wyznaczona do opieki nad 

zabytkami architektury na całym terytorium południowo – wschodnim II RP. Lwowskie Muzea 

Lubomirskich, Jana III Sobieskiego, Muzeum Historyczne miasta Lwowa, Muzeum Dzieduszyckich, 

Galeria Narodowa włączają się w akcję wychowawczą, otwierając nieodpłatnie swe sale dla wszystkich 

zainteresowanych w każdą niedzielę. I tak powoli powstaje jeden z najwspanialszych zbiorów – Lwowska 

Galeria Sztuki. W ciągu kilku pierwszych lat swego istnienia zbiory działu polskiego powiększają 

płótna: Hipolita Lipińskiego, Alfreda Schouppego, Marcina Zaleskiego, Juliusza Kossaka, Zygmunta 

Sidorowicza, Witolda Pruszkowskiego, a w nieco późniejszym okresie portrety lwowskiej szkoły z końca 

XVIII/ połowy XIX wieku: Józefa Pitschmanna, Józefa Reichana, Alojzego Reichana, Karola Schweikarta, 

Kornelego Szlegia, Marcina Jabłońskiego, Andrzeja Grabowskiego i innych. Z roku na rok galeria rozrasta 

się, by w latach 30. XX wieku liczyć blisko 2.000 płócien, wśród których znaczącą pozycję pod kątem 

dydaktycznym, estetycznym i naukowym zajmują dzieła kolejnych mistrzów: Jana Matejki, Jana Norblina, 

Marcelego Bacciarellego, Kazimierza Wojniakowskiego, Antoniego Brodowskiego, Henryka 

Rodakowskiego, Artura Grottgera, Aleksandra Gierymskiego, Jana Stanisławskiego, Leona 

Wyczółkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego, Olgi Boznańskiej, 

Władysława Słowińskiego, Jacka Malczewskiego. Oczywiście, oprócz posiadania prac wybitnych malarzy, 

galeria wzbogaca się również o pozycje wielu innych doskonałych, choć mniej sławnych w tamtym okresie 

twórców: Aleksandra Augustynowicza, Teodora Axentowicza, Fryderyka Pautscha, Mieczysława Reyznera, 

Kazimierza Sichulskiego, Tadeusza Rybkowskiego, Jana Chełmińskiego, Leonarda Winterowskiego, 

Feliksa Wygrzywalskiego, Zygmunta Rozwadowskiego, Stanisława Reichana, Józefa Brandta, Franciszka 

Żmurki, Józefa Krzesza Męciny, Tadeusza Styki, Stanisława Dębickiego, Henryka Rauchingera, Wilhelma 

Leopolskiego, Tadeusza Ajdukiewicza, Jana Maszkowskiego, Kornelego Szlegla, Aleksandra 

Raczyńskiego. Trudno wymienić wszystkie nazwiska, zasługujące na uznanie, bowiem temat ten należy do 

niezwykle obszernych. Podkreślę natomiast, iż wszelkie dzieła sztuki pochodzą nie tylko z zakupów 



 

aukcyjnych, od prywatnych kolekcjonerów, ze zbiorów należących do grupy najzamożniejszych 

szlacheckich rodów czy od mecenasów sztuki. Niektóre z nich są zwyczajnie przynoszone w darze i z 

potrzeby serca, dla dobra publicznego, od zwykłych obywateli, a nawet samych artystów. 
 

 Wędrując po artystycznych zakamarkach Lwowa można odnieść wrażenie, że wszyscy żyją sztuką 

wyższą. Prawda to i nieprawda. Prawda, gdyż dla ówczesnego i co trzeba zaznaczyć – zasobnego 

mieszczanina XVIII, XIX/XX wieku, teatr, opera, filharmonia stanowi sposób na inspirujące spędzenie 

wolnego czasu lub wieczoru. A że w dobrym tonie jest nauka gry na instrumentach, lekcje malarstwa, haftu, 

czy poezji, trzeba zatem „bywać”, by weryfikować swe umiejętności i zdobytą wiedzę. Oczywiście, taką 

strawą duchową może się poszczycić majętna burżuazja. A gdzie, dla odmiany, bawi się prosty lud i 

lwowska gawiedź? Głównie na widowniach teatrów amatorskich, wędrownych i objazdowych. Czym dla 

bogatej warstwy mieszczańskiej jest Teatr Wielki, tym dla uboższych staje się scena "Gwiazda". Przy tej 

instytucji istnieje równorzędnie, licząca blisko tysiąc dzieł Biblioteka Teatralna, a także Kostiumeria. 

Wypożyczalnia kostiumów służy nie tylko zaspokojeniu potrzebom własnych, lecz i teatrów ludowym 

amatorskich w całej Małopolsce. A ruch amatorski zatacza coraz szersze zakola. Za kolejną inicjatywę 

godną pochwały może służyć wędrowny teatr kolejarzy, powołany przez Koło Artystyczno-Literackie. 

Ówczesny dyrektor, dr. Stanisław Kłodnicki tak się wypowiada: „…Streszczając krótko działalność 

teatralną w roku 1927 nadmienię, że Teatr referatu dał w tym roku 25 przedstawień. Z uzyskanych 

dochodów sprawiono własne dekoracje kotarowe wartości około 400 złotych, oraz Bibliotekę teatralną 

łącznie z rolami wartości około 100 złotych.”. 
 

  Poza teatrem trzeba jeszcze napomnieć o kinie. Pierwsze lwowskie kino zostaje otwarte już w roku 

1907 za sprawą przedsiębiorczego Polaka - Ludwika Kuchara. I choć oficjalnie nosi nazwę „Dreamland”, 

widownia je tytułuje „Kino Kuchar”. Popularność tegoż miejsca rośnie do tego stopnia, że zachodzi 

konieczność emisji filmów, nieprzerywalnie jedna po drugiej, od godziny 15:00 do 21:00, za każdym razem 

z kompletną widownią. I skoro rośnie popyt, Ludwik Kuchar decyduje się otworzyć jeszcze dwie sale 

kinowe – „Lew” i „Pasaż”. Ponadto w roku 1911 powstają polskie wytwórnie filmowe w Warszawie, 

Krakowie i oczywiście we Lwowie – Polonia, Kinofilm, Leopolia i Muza. Tylko lwowski Kinofilm w latach 

1912 – 39 produkuje siedem szlagierów, a wśród nich: „Antek policmajster” z niezapomnianymi kreacjami 

Adolfa Dymszy i Mieczysławy Ćwiklińskiej, a także słynne „Manewry miłosne” z doborową obsadą: Toli 

Mankiewiczówny, Lody Halamy, Aleksandra Żabczyńskiego, Miry Zimińskiej, Józefa Orwida, Ludwika 

Sempolińskiego i wspaniałego tenora Adama Astona.  
 

 Skoro już jesteśmy przy niekwestionowanych gwiazdach przedwojennego kina nasuwa się 

konieczność powiedzenia kilku słów o lwowskim duecie – Szczepciu i Tońku z tzw. Wesołej Lwowskiej 

Fali, których piosenki, rozsławiane przez dziesięciolecia brzmią echem kresów do dnia dzisiejszego. Ich 

monologi stanowią swego rodzaju lustro ówczesnego Lwowa, ulicznego języka, gwary, a przede wszystkim 

obyczajów miasta i przedmieścia. Co ważniejsze, monologi i dialogi dwójki przesympatycznych batiarów są 

od początku do końca autorskiego pomysłu Szczepcia - niedoszłego inżyniera, jak również Tońcia – 

lwowskiego adwokata. I nawet w drugiej dekadzie XXI wieku budzą uśmiech, a czasem nawet łezkę 

wzruszenia…  
 

 I tak oto nasza sentymentalna podróż po Lwowie dobiega finału. Na następną wycieczkę zapraszam 

do Wilna i to już w kolejnym numerze Kresowych Stanic. Osobiście wierzę, że przybliżanie wartości  

godnych ocalenia od zapomnienia należy do moich obowiązków, nie tylko z racji kresowych przodków. 

Jako Dyrektor ds. Kultury i Sztuki Fundacji Polonia Union (Solidarność-Wschód), jak również zawodowy 

muzyk, plastyk i pisarz, czuję się w obowiązku przekazywać pamięć o naszej spuściźnie muzycznej, 

plastycznej i literackiej, wierząc iż kultywowanie dobrych tradycji sztuki poświadczy mój szacunek do 

historii naszego kraju. Jestem przekonana, iż polskie wartości należy chronić i zgłębiać, by ocalić je od 

zapomnienia.  

                                    Aneta Skarżyński 


