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Artystyczna podroż po Kresach.  

Wilno. (część III) strona 47 

 

Przy ognisku myśliwskim, na niedźwiedziej skórze 

Leżał, słuchając pieśni mądrego Lizdejki, 

A Wiliji widokiem i szumem Wilejki 

Ukołysany, marzył o wilku żelaznym; 

I zbudzony, za bogów rozkazem wyraźnym 

Zbudował miasto Wilno, które w lasach siedzi 

Jak wilk pośrodku żubrów, dzików i niedźwiedzi. 

Z tego to miasta Wilna, jak z rzymskiej wilczycy, 

Wyszedł Kiejstut i Olgierd, i Olgierdowicy, 

Równie myśliwi wielcy jak sławni rycerze, 

Czyli wroga ścigali, czyli dzikie źwierzę. 

Kto pamięta, czyje to słowa? Oczywiście, Adama Mickiewicza. Cytatem z IV księgi Pana Tadeusza pt. 

Dyplomatyka i łowy rozpoczynamy kolejny etap artystycznej podróży w głąb Kresów. Po Lwowie, Zalesiu, 

Wiszniewie, Brasławiu, Krzemieńcu, Nowogródku i Grodnie czas odwiedzić pogranicze dwóch cywilizacji - 

łacińskiej i bizantyjskiej, czyli Wilno.  



 
                                     Wilno, Kościół Misjonarzy  

 
            Wilno, Kościół św. Teresy 

 

Ta rodzima kolebka romantyzmu, którego znaczenie dla Polaków wykracza poza jakiekolwiek ramy sztuki, 

nauki, historii czy polityki, jawi się jako stolica domów wydawniczych i pism literackich, przybytków nauki 

i prężnie działających towarzystw naukowych, teatrów, kin i muzeów, galerii sztuki i bibliotek, pałaców i 

kościołów, a także… słynnych wileńskich restauracji.  

Panorama Wilna autorstwa Michała Andriolii 

Jeśli do tego obrazu 

dorzucimy piękno 

natury, idące w parze z 

architekturą, ujrzymy 

miasto mogące 

konkurować o palmę 

pierwszeństwa z 

najświetniejszymi 

metropoliami Europy 

przełomu XIX / XX w.  

Starczy spojrzeć na 

dumę Wilna Starówkę,  

największą w Europie 

Środkowowschodniej. 
 

Starówka ma doskonale zachowany średniowieczny układ ulic i barokowych budowli. Nic dziwnego, że 

położona w amfiteatrze przyrody, znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

 Jednak Wilno, prócz cudów natury i architektury, posiada jeszcze kilka niepozornych zakamarków, 

ściśle związanych z ważnymi dla nas Polaków postaciami. Na przykład w samym sercu Starego Miasta, 

przy ul. Świętojańskiej 4, na ścianie budynku biblioteki widnieje wmurowana tablica potwierdzająca 

wcześniejsze istnienie w tym miejscu drukarni Józefa Zawadzkiego. Z niej właśnie pochodzi pierwszy 

wydruk Ballad i romansów Adama Mickiewicza z roku 1822! Nawiasem mówiąc, niewielkie muzeum poety 

mieści się całkiem niedaleko, bo przy Zaułku Bernardyńskim, w mieszkaniu naszego wieszcza.  



 

Tablica pamiątkowa drukarni 

Józefa Zawadzkiego 

 
Pierwszy wydruk Ballad i romansów autorstwa Adama Mickiewicza 

wydrukowany u księgarza Józefa Zawadzkiego 
 

 

Z Zaułka Bernardyńskiego przenieśmy się pod Uniwersytet Wileński, naprzeciw którego stoi trzypiętrowy 

dom. Niebawem, bo jesienią 1827 roku, zamieszka w nim niedoszły medyk, a późniejszy wybitny pisarz, 

publicysta, autor największej liczby wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej - Józef Ignacy 

Kraszewski. Młody student właśnie rozpoczyna  

naukę i tak opisuje swój przyjazd do Wilna: 
 

„…Od Pohulanki i Trok zjeżdżając z góry, przynajmniej całość tych ściśnionych w dole, między górami murów 

spostrzec możesz i policzyć wieże kościelne, wyglądające (przepraszam za porównanie) jak palce z podartej 

rękawiczki… Nad miastem panują Góry Trzykrzyska, Zamkowa i Bekieszowa; ono opasane nimi ściska się, nad 

rzekami w dole zamknięte. Wieża Ś. Jańska, ten kolos przez jezuitów wystawiony, augustiańska, szczyty kościółka Ś. 

Anny i wiele innych, wybiegających w górę strzał kościelnych ukazuje się ponad piętrzącymi dachami. Z góry 

spoglądając na ten ścisk domów bez żadnego pobudowanych wdzięku, ledwie dojrzysz ciasnych ulic, przeciskających 

się jak strumyki pomiędzy skałami. Możnaż uwierzyć patrząc na to, że w XVI już wieku była tu mowa, były urządzenia 

o prowadzeniu ulic pod sznur...”. 
 

Brzmi dość nijako, lecz wkrótce Kraszewski zmieni zdanie i zakocha się w urokach miasta oraz 

krajobrazach okolic. Pochłonie go nie tylko natura i uroda pejzażu, lecz i pozostałości miejskich 

obwarowań, ślady szańców obronnych, świątynie i wiekowe kurhany, co sprawi, że w przyszłości 

podejmuje się opracowania historii Wilna. 

 
Kamienica vis-á-vis Uniwersytetu, miejsce 

zamieszkania Józefa Ignacego 

Kraszewskiego podczas studiów na 

Uniwersytecie Wileńskim 

 
Uniwersytet Wileński założony w roku 1579 przez  Stefana 

Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński. To trzeci 

najstarszy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów,  jeden z najstarszych w Europie Wschodniej i Północnej.  
 

Nim jednak to nastąpi, studenta wciągnie wir życia. Szczególne wrażenie wywrą na nim wileńskie kawiarnie 

i traktiernie. W swych dziennikach tak je przedstawi: 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Batory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Batory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_Wschodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_P%C3%B3%C5%82nocna


„…Są też kawiarnie, traktiery, cukiernie różnego stopnia, począwszy od położonych na wielkich ulicach, do których 

co najbogatsi tylko wchodzą, aż do ubogich garkuchni, szynczków i kawiarni na odległych zaułkach i przedmieściach. 

Są i takie, gdzie razem traktier, bilard, kawiarnię i cukiernię na małą stopę znajdziesz. Te najwięcej za miastem; do 

nich baczny klasyfikator policzy Pohulankę, Malinowskiego i Tivoli; często puste, czasem przepełnione ludem, któren 

piękną porą na przechadzkę wypędzi. Pod starymi drzewami ogrodu w Tivoli ileż to wesołych podwieczorków, ile 

pogadanek nad kielichem! I tu jednak, i w innych tego rodzaju zakładach, dwie rozróżniaj ludności. Napływową i 

pierwiastkową (wyraz może nie najlepszy, ale w niedostatku innego). Przypadkowy, napływowy tłum, żąda rzeczy 

niepraktykujących się, kłóci się o gatunek, o cenę, połyka, płaci i odchodzi, jak przyszedł, znikając bez śladu. Dziś 

inne, jutro inne ma oblicze ten cudzoziemski tłum…”. 
 

Można przypuszczać, iż przyszły pisarz włóczy się dniami i nocami po kawiarniach? Nic bardziej mylnego. 

Józef Ignacy najpełniej bawi się podczas maskarad. A tak, tradycyjnych maskarad wileńskich! Jest nimi 

wręcz zafascynowany i nie dziwota: 
 

„Spójrzmy na maskaradę wileńską. Rzadki na niej bywał kostium charakterystyczny, uderzający nowością, pomysłem. 

Garderoba ubogiego teatru dostarczała zwykle zawsze jednych i tych samych, po trosze tylko urozmaiconych strojów. 

Najwięcej widziałeś Niemców, owych to bajecznych Niemców, w perukach i haftowanych frakach, Hiszpanów nie 

mniej bajecznych, w kapeluszach z piórami, Krakowianek, Cyganek-wróżek, Turków, kominiarzy itp. Rzadziej 

ukazywał się Żyd, Żydówka, dziki człowiek, niedźwiednik z niedźwiedziem. Zjawiskiem była maska charakterystyczna 

lub okolicznościowa, i myślę, że Cholerę, która raz pokazała się była na maskaradzie, do tej pory pamiętają. Tłum 

składał się pospolicie z czarnych fraków i ogromnych nosów, czarnych półmiseczek, krótkich spódniczek, różowych 

płaszczyków, nieodgadnionych ubiorów jakichś krajów dotąd nie odkrytych, brzuchatych Niemców itd. itd. (…) Przez 

cały wieczór dla dodania humoru przygrywała muzyka, pary krążyły po salach, zaczepiane, wstrzymywane, śmiejąc 

się, odpowiadając piskliwie, milcząc niekiedy upornie. W bocznych pokojach zajadano i zapijano tymczasem pod 

oczyma głodnych, arkadyjskich pasterek i wypchanych brzuchów niemieckich. W ostatni wtorek wybijająca północ 

rozpędzała wszystkich nagle. Kto by myślał, że posłuszni biegli popiołem posypać głowy i zasnąć w łóżku. O, nie! Cała 

naówczas młodzież dopadała drążek i leciała na Pohulankę!...”. 
 

 
Jedna z ulic Wilna z początku XIX wieku 

Jak widać, trudno się 

oprzeć wielkomiejskiemu 

wirowi i czarowi, tym 

bardziej, iż kostka 

brukowa nie ostygła 

jeszcze od śladów stóp 

Joachima Lelewela, czy 

też Ignacego Domejki,  

Tomasza Zana, Jana 

Czeczota i Adama 

Mickiewicza – członków 

tajnych stowarzyszeń -

Filomatów i Filaretów.  

  

Mury miasta nadal odbijają echo uciekających przed zsyłką i wyrokami caratu polskich patriotów, gdy 

nadciąga kolejna fala aresztowań. Nie tylko za posiadanie i upowszechnianie konspiracyjnych dokumentów 

związanych z Powstaniem Listopadowym 1830 roku, ale nawet za posiadanie zwykłej kosy, a wedle 

organów władzy – broni. Kraszewskiego nie przeraża ogłoszony na Litwie stan wojenny, fakt nocnych 

rewizji w polskich domach, ani przepełnione polską młodzieżą więzienia. Współdzieli los niezłomnych 

idealistów, osadzonych w zimnych celach i wraz z nimi ma jeden cel – przeżyć i walczyć dalej. Dzięki 

zrządzeniu losu, a przede wszystkim za wstawiennictwem wpływowych członków rodziny u księcia 

Dołgorukowa, przyszłemu pisarzowi udaje się opuścić więzienie w 1832, jednak pod żadnym pozorem nie 

wolno mu wyjechać z Wilna. To zastrzeżenie dla Kraszewskiego staje się jednocześnie karą, lecz i 



błogosławieństwem, gdyż wtedy wreszcie dysponuje morzem czasu na czytanie książek w bibliotekach, a 

także na stworzenie swojego pierwszego poważnego dzieła. Za nim przyjdą następne. Pewne jest, że Józef 

Ignacy Kraszewski zapamięta Wilno na bardzo długo. I nawet wtedy, gdy po ślubie w roku 1838 osiądzie 

się na Wołyniu, wpadać będzie z wizytą do miasta swej pierwszej młodości. Pozna wówczas kogoś 

niezwykłego. A kogo? Aby się tego dowiedzieć, z okolic Uniwersytetu przejdźmy kilka przecznic dalej, na 

ul. Niemiecką 26, pod kamienicę, w której skoczne mazury oraz polonezy z Halki i Strasznego Dworu 

rozbrzmiewają zaklętym dźwiękiem, gdy zegar z kurantem wybija północ… Czy już wiemy, któż to taki? 

Twórca 268 pieśni, operetek, baletów i opery narodowej - Stanisław Moniuszko. Puśćmy wodze fantazji i 

poczujmy atmosferę panującą pomiędzy rokiem 1840 a 1858, kiedy maestro jest dyrygentem w teatrze 

wileńskim, organistą w kościele Świętych Janów, a salon w domu państwa Moniuszków tętni sztuką. Tu w 

roku 1847 ma miejsce premiera kantaty Milda, skomponowanej do tekstu Józefa Ignacego Kraszewskiego, a 

także prapremiera dwuaktowej Halki ze słynnymi ariami Jontka Szumią jodły i Halki Gdybym rannym 

słonkiem. Tu rozchodzą się po raz pierwszy melodie niezapomnianych arii Stefana oraz Miecznika ze 

Strasznego dworu. Aleksander Walicki, przyjaciel i pierwszy biograf kompozytora o salonie Moniuszków 

wypowiada się tak: „Spotykali się tam książęta, hrabiowie, urzędnicy, oficerowie, poeci, rzemieślnicy, artyści, 

hreczkosieje, młodzież ucząca się i Bóg wie kto jeszcze. Cementem zaś wiążącym te tak sprzeczne ze sobą pierwiastki i 

pojęcia był umysł wzniosły gospodarza, umiejący każdą rozmowę napiętnować cechą prawdy, piękna i miłości…”. 

Oto świat Stanisława Moniuszki, lecz nie cały, gdyż zupełnie blisko znajduje się ul. Zamkowa, wiodąca do 

Ostrej Bramy i Katedry Św. Stanisława.  
 

 
Ulica wiodąca do Kaplicy Ostrobramskiej 

Z myślą o tutejszej Madonnie powstają Cztery 

Litanie Ostrobramskie, należące do 

najcenniejszych w polskiej literaturze 

muzycznej. Jako człowiek wierzący i 

praktykujący, a przy tym niezwykle 

tolerancyjny wobec innych wyznań, 

Moniuszko tworzy liczne msze, kantaty, 

litanie, motety, hymny, psalmy, modlitwy, 

pieśni na głos solo oraz chóralne. Jako 

ciekawostkę podam, że utwór Boże, coś 

Polskę, który po odzyskaniu niepodległości w 

1918 roku omal nie został hymnem Polski, 

pochodzi właśnie z czasów wileńskich. 

Podobnie dwie kolejne pieśni - Kiedy ranne 

wstają zorze, a także Pieśń Ostrobramska, 

śpiewana przez długie lata w czasie 

nieszporów w Ostrej Bramie, a w okresie 

międzywojennym grana jako hejnał z 

wileńskiej dzwonnicy katedralnej 
 

Warto wspomnieć, iż dzieła Moniuszki, pisane ku pokrzepieniu serc, stanowią potężny oręż w walce o 

przetrwanie tożsamości narodowej, szczególnie w czasie niebytu naszej ojczyzny na mapie świata. Jego 

muzyka może być oazą wyciszenia dla zbolałych w niewoli dusz, tym chętniej wykonuje się ją wszędzie, 

gdzie się tylko da. Nawet na ulicy! Jeśli się jej nie gra lub nie śpiewa na przykład w galeriach sztuki i 

pracowniach malarskich, przynajmniej się o niej opowiada, jak choćby u sędziwego profesora Jana 

Rustema. I przy pracowniach przystańmy na chwilkę, ponieważ są to miejsca nie tylko wytężonej pracy. 

Kogo naprawdę interesują arkana artyzmu niech przybywa i patrzy do woli, jak powstają portrety, obrazy 

batalistyczne, rzeźby, drzewo i miedzioryty, niech słucha gawęd o dziełach współczesnych i z minionych 

wieków, niech podda się magii opowieści o sztuce. Nawet najskromniejszy student bez grosza przy duszy 

otrzyma tu dobrą radę, duchową strawę, a jeśli mu szczęście sprzyja - małą porcję grzanego miodu. 



Zajrzyjmy zatem na Bakszt 10, do Romerów, rodziny o tradycjach patriotycznych i artystycznych. Z niej 

wywodzi się kilku malarzy, posiadających takie właśnie pracownie, w których tworzą m. in. Kanuty i 

Bolesław Rusieccy, czy Jan Zienkiewicz. Dodam, iż z tego rodu pochodzi także Henryk Romer, pianista i 

wiolonczelista amator, założyciel w Wilnie Towarzystwa Śpiewaczego, propagującego muzykę religijną 

Stanisława Moniuszki. Popularność twórczości kompozytora sprawia, że również inne jego utwory są 

chętnie wykonywane tu i ówdzie, jak choćby podczas niezwykle modnych koncertów salonowych. W tym 

zakresie prym wiedzie Dworek Tuskalański i jego obecny właściciel, znany wileński lekarz i filantrop Julian 

Titius, poprzednio sąsiad Moniuszki z ulicy Niemieckiej. Tuskalanum szybko zyskuje rozgłos i staje się 

znanym miejscem spotkań ludzi kultury i sztuki. Przy dźwiękach polskiej muzyki swymi poglądami dzielą 

się pisarz Józef Ignacy Kraszewski, poeta i tłumacz Stanisław Syrokomla, śpiewak Achilles Bonoldi, 

Stanisław Moniuszko i inni przedstawiciele wileńskiej elity.  
 

 
Tuskalanum 

Ponoć w Tuskalanum, podczas 

jednego z wieczorów, rodzi się 

pomysł Śpiewników domowych. 

Zbiory te stanowią swoisty 

przełom w literaturze wokalnej. 

Polskie pieśni, zapadające w 

pamięć melodyjnością, w 

błyskawicznym tempie stają się 

alternatywą arii starowłoskich  i 

starofrancuskich, dla uczących 

się śpiewu. Już wkrótce do 

dobrego tonu będzie należało ich 

posiadanie i wykonywanie. 
 

Muzyka Stanisława Moniuszki zagości w każdym niemal domostwie, od okazałego salonu pałacowego po 

ciasne poddasze czynszowej kamienicy. Ze zwielokrotnioną pasją Moniuszko komponuje kolejne dzieła i 

usiłuje je przedstawić w Warszawie. Marzy mu się teatr operowy z prawdziwego zdarzenia, bo akurat w 

Wilnie takowego brak. Opera w Warszawie milczy. Na takie stanowisko teatru Moniuszko woła: „Po co 

zatem pisać opery, skoro Wilno ich wystawić nie może, a Warszawa nie chce!”. Rozgoryczony, lecz niezrażony 

artysta doprowadza do skutku wystawienie Halki w roku 1848. Najpierw w salonie rodzinnym Moniuszków 

licznie zebrane audytorium ma okazję wysłuchać wersji dwuaktowej opery. Jako, że spotyka się ona z 

niewielkim entuzjazmem, kompozytor dokonuje przeróbek z dwu na czteroaktową i na nowo ją prezentuje 

w roku 1854. Tym razem w wileńskim gmachu poratuszowym. A z tej okazji przytoczę małą anegdotę. Otóż 

po premierze Halki Moniuszko pyta swego znajomego, dość zaawansowanego wiekowo szlachcica, jak mu 

się podoba Halka w obecnym kształcie. I co słyszy? „E tam! Bardzo długa historia. Dałby stolnik dziewczynie 

krowę w pierwszym akcie i wszystko by się skończyło!...”. A teraz wrócę do poważniejszej kwestii, a mianowicie 

do planów kompozytora względem Halki. Jako że muzyk jest przekonany o wartości swego dzieła, i bardzo 

słusznie, wysyła partyturę do Warszawy… Ktoś spyta - i co dalej? Nic. Przez kolejne trzy lata zupełnie nic! 

Aż wreszcie w roku 1857 dyrekcja Teatru Wielkiego w Warszawie interesuje się sprawą i to na tyle 

poważnie, by podjąć próby muzyczne, a przede wszystkim sceniczne. Mało tego, sam zainteresowany 

dowiaduje się o owym szczęśliwym fakcie z artykułu jednej z wileńskich gazet…  
 Dzień 1 stycznia 1858 roku - warszawskiej premiery Halki przyjętej z ogromnym entuzjazmem przez 

publiczność i krytyków, okaże się datą przełomową w życiu artysty, a  on sam stanie się sławny w całej 

Polsce. W liście do żony Moniuszko napisze: „Powodzenie zupełne.  Dziś grają Halkę, jutro, pojutrze… Mnie 

wybaczcie, że bez sensu piszę.  Nie pojmuję, co się ze mną dzieje…”. W tym samym roku maestro obejmie 

stanowisko dyrektora opery warszawskiej i tym sposobem jego okres wileński dobiegnie finału. Jedenaście 

lat później Halkę wystawią kolejne dwa teatry - w Pradze i Moskwie. Nie muszę dodawać, iż z olbrzymim 

sukcesem. Na zakończenie wątku o twórcy naszej opery narodowej dorzucę jeszcze, że choć w Warszawie, 

http://www.culture.pl/web/guest/inne-instytucje/-/eo_event_asset_publisher/sh2A/content/teatr-wielki-opera-narodowa-w-warszawie


Pradze i Moskwie mistrza spotkają zasłużone honory, żadne inne miasto, tylko Wilno na zawsze pozostanie 

najbliższe jego sercu. Tymi słowami da wyraz swej tęsknocie za miastem: „…Prędzej czy później wrócimy do 

Wilna. Miło będzie przyjechać na swój własny kawałek ziemi, a cóż dopiero na taki, z którym łączy się tyle wspomnień 

różowych…”.  

 Nie martwmy się wyjazdem Moniuszki z Wilna, bowiem życie artystyczne tego miasta nadal 

kwitnie, przeobraża i otwiera na nowych kompozytorów, jak na przykład na Marka Sokołowskiego – 

wybitnego gitarzystę XIX wieku i… samouka. Po przyjaznym przyjęciu jego muzyki w wielu miastach 

Europy, również Wilno w roku 1859 nagradza jego koncerty ogniem oklasków. Po kilkunastu latach, w roku 

1877 mistrz gitary wróci do Wilna i osiądzie na stałe, by jak wcześniej Moniuszko uczyć dzieci i młodzież 

gry na instrumencie. Jednak nim tak się stanie, nad Wilno nadciągną ciemne chmury Powstania 

Styczniowego.  

 Po upadku zrywu narodowego 1863 roku nastąpi pacyfikacja miasta i zamknięcie Uniwersytetu 

Wileńskiego. Na mocy ukazu carskiego, po przeszło osiemdziesięciu latach istnienia, działalność zakończy 

polski Teatr Publiczny, założony jeszcze przez Wojciecha Bogusławskiego. Polska sztuka zejdzie do 

podziemia, a za jej propagowanie będą groziły surowe kary, z zesłaniem na Syberię włącznie. Z 

pozytywnych aspektów tego okresu da się wymienić jedynie utworzenie Wileńskiej Biblioteki Publicznej, 

Kolei Warszawsko-Petersburskiej, a także pojawienie się pierwszego tramwaju konnego, potocznie zwanego 

konką.  

 
Konka – Prospekt Św. Jerzego 

Konka rusza z kopyta – 

dosłownie i w przenośni. 

Wagonik ciągnie zazwyczaj 

jeden koń, rzadziej para, a 

pod górkę doprzęga się 

kolejnego. I wszystko się 

odbywa bez zatrzymywania 

pojazdu! Po wykonaniu 

tegoż manewru woźnica 

odprowadza konia na 

poprzednie stanowisko.  

 

I obaj czekają na przyjazd kolejnego tramwaju. Prędkość jazdy osiąga 13 wiorst na godzinę, co wedle 

współczesnego przeliczenia daje ok. 10 km/h.  Przyjemność kosztuje 5 kopiejek (zaś za godzinną lekcję 

muzyki trzeba wyłożyć 1 rubla). I choć wygórowana cena wzbudza powszechne niezadowolenie, a wręcz 

protesty, nikt w Cesarstwie Rosyjskim nic sobie z tego nie robi. Podróżnych z każdym tygodniem przybywa, 

tramwaje cieszą się rosnącą popularnością i niebawem dyliżanse zostają wyparte z centrum Wilna. Linie się 

rozrastają, liczą już 28 wagonów, obsługiwanych przez 150 pracowników i 122 konie. Mimo krótkiej trasy - 

10, 3 km  w roku 1909 przewożą blisko 2,6 milionów pasażerów. Przeciętny Wilnianin korzysta z 

dobrodziejstwa konki około 14 razy w roku. Na marginesie napomknę, iż w roku 1873 władze miasta 

dokonują pierwszego spisu ludności. Według wyliczeń Wilno zamieszkuje 96 tysięcy obywateli, z czego 

więcej niż połowę stanowią Żydzi. A wracając do tematu – tramwaje konne z biegiem lat są wymieniane na 

elektryczne. Elektryka powoduje powolne, choć systematyczne odradzenie się miasta. I tak Wilno wkracza 

w wiek XX.  

 Po rewolucji 1905 roku w Wilnie i na pozostałym obszarze zaboru rosyjskiego odczuwa się odwilż w 

polskiej kulturze. W roku 1905 powstaje Polskie Towarzystwo Muzyczne Lutnia, która za szczytny cel 

stawia sobie wychowywanie młodzieży, wciąganie jej do trup amatorskich teatrów, chórów, zespołów 

muzycznych, którymi kierowaliby profesjonaliści oraz rozwijanie u młodzieży poczucia estetyki. W Lutni 

działają trzy sekcje: wokalna, instrumentalna i literacko - dramatyczna. W przedstawieniach i koncertach 

biorą udział wszyscy członkowie sekcji, w tym : chór - 60, orkiestra - 30, zaś w sekcji dramatycznej - 60 



osób. Repertuar bywa bardzo różnorodny, od utworów Bacha, Haydna, Mozarta, Beethovena, Wagnera, 

Czajkowskiego, Rubinsteina, Mendelssohna po uznane już pieśni Moniuszki. Prócz wieczorów 

muzycznych, także wieczory słowa cieszą się powodzeniem, gromadząc na widowni w pierwszych latach 

przeciętnie po 400 osób. Przedstawiane są głównie dzieła Fredry, Korzeniowskiego, Kraszewskiego, Rydla, 

Asnyka, Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej, ale i utwory miejscowych autorów. Podstawę repertuaru w 

dalszym ciągu stanowią dzieła krzepiące serca. Brzmi dumnie? Tak, tym bardziej, iż działalność 

kulturalnooświatowa Lutni nie ogranicza się do wieczorów, odczytów i koncertów. W maju 1908 roku, z 

inicjatywy malarza Stanisława Jarockiego, w Lutni dochodzi do wernisażu wystawy malarstwa, na której 

obok prac malarzy wileńskich są eksponowane prace warszawskich artystów. Jak widać założenia 

początkowe, skłaniające się jedynie ku muzyce, pod naporem sztuki i rosnących potrzeb odchodzą do 

lamusa. I dobrze! W roku 1908 Lutnia wkracza w nowy okres organizacyjny. Jako że dotychczas wstęp na 

wydarzenia artystyczne mieli polscy członkowie Towarzystwa oraz wprowadzeni przez nich goście, teraz 

przedstawienia przybiorą charakter otwartych dla szerokiej międzynarodowej publiczności. Działalność ta 

odbije się szerokim echem po całych Kresach i przyciągnie naprawdę niezwykłe osobowości, jak choćby 

kompozytora i malarza w jednej osobie - syna Litwina i Polki - Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, 

prekursora profesjonalnej muzyki litewskiej i malarstwa litewskiego, autora około 300 obrazów, pierwszego 

kwartetu smyczkowego oraz pierwszego litewskiego poematu symfonicznego. W latach 1907 – 1908 

pokieruje on chórem towarzystwa Vilniaus kankliai, zorganizuje wiele wystaw oraz I Konkurs 

Kompozytorów Litewskich. Będzie też jednym z założycieli Towarzystwa Sztuk Pięknych Litwy.  

 Rok 1908 dla wileńskich działań na polu sztuki okaże się udany również dla świeżo założonego 

Towarzystwa Popierania Polskiej Sztuki Scenicznej. Towarzystwo wesprze wszelkie inicjatywy na polu 

teatralnym. W związku z tym udajmy na południowo - zachodnie przedmieście, na Pohulankę, a dokładniej 

w rejon ważnego traktu, biegnącego przez Troki do Grodna. Traktem Trockim niegdyś ciągnęli do Wilna 

Wielcy Książęta Litewscy, a w 1812 r. 200 tysięczna armia napoleońska. Napoleonowi towarzyszyło wielu 

interesujących ludzi, a 
 

 
Ambroży Skarżyński 

 
Stendhal - Henri Marie Beyle 

 
Cesar Cui – syn Antoniego Cui 

 

wśród nich baron Ambroży Skarżyński, kawaler Legii Honorowej, kawaler orderu wojennego Virtuti 

Militari, generał Wojsk Polskich, uczestnik powstania w 1831 roku, w linii prostej dziadek dziadka 

Czesława Skarżyńskiego – Prezesa Fundacji Solidarność-Wschód. Drugą osobą wartą przybliżenia był 

intendent wojskowy Henri Marie Beyle. Na czas wyprawy zaakomodował się w mieście nad Wilią przy ul. 

Wielkiej. Zimą 1812/13 obserwował umierających z zimna i głodu wycieńczonych francuskich żołnierzy, 

wracających spod Moskwy. Swój pogląd na wojnę wyraził pod pseudonimem Stendhala w powieści 

Pustelnia parmeńska. Jednym z wracających i cudem ocalałych przed zamarznięciem miał być oficer Antoni 

Cui. Jako, że nie udało mu się dogonić swego oddziału trafił do Wilna, gdzie został nauczycielem języka 

francuskiego i organistą w jednym z kościołów wileńskich. Tu poznał Julię Justynę Gucewiczównę - córkę 

słynnego architekta Wawrzyńca Gucewicza, któremu zawdzięczamy obecny kształt m.in. katedry wileńskiej 



i ratusza. Ożenił się, a z tego związku urodziło mu się pięcioro dzieci, w tym Cezar – utalentowany uczeń 

Stanisława Moniuszki, późniejszy kompozytor rosyjski, członek Potężnej Gromadki.  

 Rok 1812 i Trakt Trocki Wilnianie wspominali jeszcze długo. I my również moglibyśmy to czynić. 

Jednakże jest to inna podróż w czasie i przestrzeni. My, przypominam, znajdujemy się w początku XX 

wieku. Okolica ta, pomna na swą przeszłość, teraz jednak swą sławę zawdzięcza pewnemu przybytkowi 

sztuki, a bliżej - Teatrowi na Pohulance.  
 

 
Wilno – Teatr na Pohulance 

Inicjatorem budowy teatru 

są zamożni wilnianie: 

Klementyna Tyszkiewicz 

oraz Hipolit Korwin-

Milewski. Przy jego 

pomocy finansowej i ze 

składek społecznych 

innych Polaków, budowa 

rozpoczęta w kwietniu 

1912 roku z sukcesem 

kończy się w październiku 

1913. 
 

Tak głoszą wileńskie gazety:  

„Ogromne przedsięwzięcie zrealizowane zostało praktycznie w ciągu 1,5 roku. Architektami pięknego budynku na 900 

miejsc na parterze i w dwóch amfiteatrach, z elementami architektury barokowej, a nawet romańskiej są architekci 

Wacław Michniewicz i Aleksander Parczewski. Teatr był jednym z nielicznych budynków posiadających w tamtych 

czasach w Wilnie centralne ogrzewanie, kanalizację, wodociąg…” .  

I teraz niechętnie podam fakt, iż teatr ten w początkowym okresie swego istnienia nie cieszy się pozytywną 

sławą: „Premiery operetek gonią jedna za drugą, a szmira i przypadkowa obsada są na porządku dziennym”. Złą 

passę przerywa wybuch I wojny światowej. W tym okresie koszty utrzymania stałej polskiej sceny 

artystycznej bierze na siebie osławiona Lutnia, a bliżej sekcja literacko - dramatyczna. Odtąd wszyscy 

artyści i członkowie zespołu otrzymują honoraria, umożliwiające przetrwanie w tym ciężkim momencie nie 

tylko dla Polski, ale i całej Europy.  Lutnia działa ze zdwojoną energią ku chwale ojczyzny. Największym 

zainteresowaniem cieszą się koncerty i sztuki patriotyczne, więc Towarzystwo organizuje nie jedno, a dwa 

przedstawienia tygodniowo. W każdą sobotę i niedzielę sala zapełnia się po brzegi, co buduje nie tylko 

samych artystów, lecz i tłumnie zebrane audytorium.  
 

 
Uroczystość przyłączenia Wileńszczyzny do Polski w 1922 roku 

Wszystkie widowiska cieszą się 

niegasnącym aplauzem aż do inwazji 

bolszewickiej 1920 r., zakończonej 

oddaniem Wilna Litwinom. Wtedy to na 

kilka miesięcy polskie ośrodki sztuki 

zaprzestają jakiejkolwiek aktywności, by 

po ponownym przyłączeniu Wilna do 

Polski w 1922 roku z nową mocą 

zorganizować się i dalej rozwijać pod egidą 

Lutni. W ten sposób Wilno zyskuje cztery 

sceny!  
 

Poza Teatrem Dramatycznym w Lutni - Teatr Powszechny w Ratuszu, Teatr Letni w ogrodzie 

Bernardyńskim oraz od roku 1923 Teatr Śpiewny w gmachu na Pohulance. Niebawem też do Teatru na 

Pohulance wkracza profesjonalny zespół polskiego Teatru Reduta pod dyrekcją Juliusza Osterwy, a z nim 

takie gwiazdy, jak: Irena Eichlerówna, Nina Andrycz, Jerzy Duszyński, Danuta Szaflarska, Hanka Bielicka, 



Hanka Ordonówna, Igor Śmiałowski oraz Igor Przegrodzki. A teraz dorzucę prywatny wtręt… Otóż Igor 

Przegrodzki po wojnie przeniesie tradycje aktorskiej szkoły Zelwerowicza do wrocławskiego Teatru 

Polskiego, a potem do dwóch wrocławskich uczelni: na Wydział Aktorski Wyższej Szkoły Aktorskiej i 

Wydział Wokalno – Aktorski Akademii Muzycznej. Mój rocznik z Akademii Muzycznej będzie ostatnim, 

który dostąpi zaszczytu bycia uczonym sztuki aktorskiej przez tego wielkiego mistrza sceny dramatycznej.  
 

 
Jerzy Duszyński 

 
Irena Eichlerówna 

 
       Igor Przegrodzki 

 

 Wilno wkracza w ciekawe lata 30. i tu rozpoczyna się kolejna niezwykła wycieczka po mieście, lecz 

opowiadana z perspektywy naocznego świadka. W poprzednim numerze Kresowych Stanic – 69 poruszyłam 

temat znanej wileńskiej sagi Ostyk-Narbuttów. Rodzina Ostyk-Narbutt bowiem od pokoleń należy do 

zasłużonych na polu społeczno – politycznym, patriotycznym, a także nauki i kultury. Warto tu wymienić 

Teodora Ostk-Narbutta, inżyniera i archeologa, autora między innymi 9 tomów Dziejów starożytnych 

narodu litewskiego, jak również Stanisława Ostyk-Narbutta, lekarza oraz aktywnego propagatora polskiej 

sztuki, założyciela szpitala powiatowego w Brasławiu, w województwie wileńskim. 

„Był nie tylko lekarzem, ale i społecznikiem, pułkownikiem ochotniczej straży pożarnej, którą współtworzył, 

redaktorem pisma satyrycznego Duch Brasławca, poetą, aktorem w przedstawieniach amatorskich. Był 

wszędzie tam, gdzie można było podnieść jego ukochany Brasław na wyższy poziom medyczny, społeczny i 

kulturalny…” - Stanisława Ostyk-Narbutta  wspomina jego wnuczka, spadkobierczyni tradycji rodzinnych - 

Janina Ludwika Gellert, zd. Bauer. Urodzona w roku 1922 w Brasławiu, cieszy się dobrym zdrowiem i 

chętnie rozprawia o Kresach, na które jako dziecko, a później nastolatka z radością przybywała z Warszawy. 

Za chwilę oddam głos Janinie Gellert, żegnając się z Państwem w latach 30 XX wieku. Na dalszą część 

naszej nostalgiczno - artystycznej wyprawy po Wilnie, lecz z inną - X Muzą, a więc z kinem, wybierzemy 

się w kolejnym numerze kwartalnika. Już dziś serdecznie zapraszam Państwa w imieniu Fundacji 

Solidarność - Wschód oraz swoim własnym!   
 

Aneta Skarżyński 

 

 


