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Jeśli myśl ci przyjdzie mylna 

Zwątpić w przyszłość i w swobodę, 

Wówczas, bracie, jedź do Wilna 

Poznać z hartem dusze młode. 

Fragmentem utworu Wincentego Pola witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku nostalgiczno – artystycznego 

wojażu po sztuce dawnych Kresów Wschodnich. W pierwszej części wędrówki zajrzeliśmy do Lwowa, w drugiej na 

chwilkę do Wilna, a potem do Zalesia, Wiszniewa, Brasławia, Krzemieńca, Nowogródka oraz Grodna, a wszystko po 

to, by w trzeciej - zatoczywszy szeroki krąg - ponownie zawitać do Wilna. Obejrzeliśmy miejsca związane z Adamem 

Mickiewiczem, Józefem Kraszewskim, Stanisławem Moniuszką, Mikalojusem Čiurlionisem, Ambrożym 

Skarżyńskim, Stendalem, Cesarem Cui i innymi osobistościami minionych wieków. Zatrzymaliśmy się na Wilnie lat 

20. XX wieku i X muzie, zatem stąd rozpoczniemy dzisiejszą, czwartą eskapadę.  

 Na wstępie powiem, że młodziutka muza w okresie międzywojennym stanowi ważki element w historii 

miasta, czyniący go ośrodkiem niezwykle dynamicznym. Mimo, iż wileńska twórczość filmowa tego okresu nie 

przekracza bariery krótkiego metrażu, godnie pełni rolę społeczną, a nade wszystko edukacyjną. O palmę 

pierwszeństwa rywalizują dwa nurty: pierwszy komercyjny i rozrywkowy – cieszący się wielką popularnością, drugi 

edukacyjny – propagujący sport, kulturę, naukę. Ten drugi stanowi rodzaj zwierciadła, w którym przegląda się 

rodzima kultura ze wszystkimi swoimi plusami i minusami. Tym niemniej, jak podają historycy kina, lata 

międzywojenne są niewątpliwie złotym okresem w rozwoju wileńskiej myśli kinematograficznej. Powstają kluby 

dyskusyjne, w których można się podzielić przemyślanymi refleksjami nad filmem. Również w dobrym tonie bywa 

udział w czwartkowych spotkaniach, organizowanych przez Związek Artystów Sztuki Kinematograficznej. Stan kin, 

ich wystrój i wyposażenie oraz repertuar nie ustępują innym miastom europejskim. Seanse filmowe połączone z 

występami rewiowymi i kabaretowymi sprawiają, iż wieczór taki nierzadko kończy się późną nocą. Na tle wolno 

rozwijającej się gospodarki województwa wileńskiego, kultura i sztuka regionu przeżywa rozkwit. Liczne teatry i 



teatrzyki, galerie i pracownie sztuki, biblioteki i muzea pojawiają się tu i ówdzie niczym grzyby po deszczu. Kino 

również stara się dorównać kroku! Czesław Miłosz po latach powie: "Wychowywać się bowiem w Wilnie, znaczyło 

należeć w pewnym stopniu tylko do XX wieku, głównie za pośrednictwem kina". Takich głosów nie brak, lecz dla 

równowagi przytoczę odmienny – autorską wersję skróconego artykułu Życie filmowe Wilna w okresie 

międzywojennym z Kwartalnika Filmowego – 2003r., nr 41: „…Co oglądali wilnianie w okresie międzywojnia? Jakie 

miejsce w Wilnie, gdzie elita w decydującej mierze wpłynęła na ukształtowanie się intelektualnego i kulturalnego 

oblicza miasta, zajęło kino, wówczas nieaspirujące do miana sztuki, a operujące niewykształconym jeszcze językiem 

ruchomych obrazów, podporządkowane regułom gry rynkowej, określane mianem rozrywki jarmarcznej?...”. 

 Dość osobliwe zdanie, prawda? Ci krytycy… Szczęśliwie publiczność ma swoje racje, o czym świadczą 

pewne fakty. Okazuje się, że już w pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej w ponad 120-tysięcznym 

Wilnie działa sześć stałych kinematografów. 
 

 
                      Kinoteatr Helios z widownią na 1.500 miejsc 

Najwyższym standardem cieszy się założony w roku 

1915 przez J. Pogorzelskiego kinoteatr Helios na 1500 

miejsc przy ul. Wileńskiej 22. Jego konkurencję 

stanowią: Teatr Kinematograficzny R. Sztremera, 

działający prężnie od 1909 roku przy ul. Wielkiej 74, 

wyświetlający sensacyjne obrazy amerykańskich 

producentów, kinoteatr Miniatur założony w 1911 r. 

przez Rosjanina W. Drobcunowa kinoteatr Lux przy 

ulicy Świętojerskiej 7. Wyżej wspomniane ośrodki są 

ścigane przez nieco mniejsze, jak: elektro-teatr Iluzja 

przy Wielkiej 60 z 1907 r., a także grand-kino Eden 

przy Wielkiej 66 - oferujące, prócz standardowej 

projekcji, najnowsze artystyczne dekoracje i występy 

cyrkowe!  

 

 

 
  Dawniej Kino Polonia, obecnie Wileński Teatr Mały 

Jeśli ktoś miewa problem z wyborem odpowiedniego dla siebie 

zestawu, niech poczeka, gdyż niebawem na mapie miasta pojawią się 

kolejne, jeszcze bardziej nowoczesne obiekty… Oto artystyczny 

kinematograf Polonia z 1920 roku przy ul. Mickiewicza 22. 

"Urządzony podług nowych udoskonaleń kinematograficznej i 

technicznej sztuki" z okazałą estradą, najnowszą wentylacją i obszerną 

dla widzów salą, pod dyrekcją G. Slepiana i G. Feingenberga będzie 

działać nieprzerwalnie do połowy lat trzydziestych. Zyska przewagę 

nad Heliosem dzięki najlepszej z możliwych lokalizacji, bo przy 

cukierni Sztralla. A warto wspomnieć, iż cukiernia ta słynie nie tylko z 

wyśmienitych słodkości. Szybko staje się jednym z ulubionych miejsc 

spotkań Wilnian, gdyż prócz specjałów sztuki cukierniczej można tu 

zamówić kawę, herbatę, poczytać gazetę, porozmawiać z przyjaciółmi i 

wymienić się wrażeniami po świeżo obejrzanym filmie, obejrzeć dzieła 

współczesnych artystów - plastyków czy posłuchać muzyki. Ale to 

jeszcze nie koniec! W 1922 r. powstaje kino Piccadilly, pod dyrekcją 

również Slepiana i Feigenberga, oferujące obrazy wedle gustów 

wileńskiej inteligencji.  
 

 Wileńskie nowinki prasowe z entuzjazmem donoszą: "Nie szczędząc bajecznych rozchodów, uczyniono 

wszystko co możliwe dla stworzenia czegoś dotychczas niebywałego na wzór najlepszych teatrów europejskich, jak 

pod względem artystycznym, tak i technicznym, tj. zwrócono szczególną uwagę na wygodę, ciągły dopływ świeżego 

powietrza i przyjemnie oświetlone a giorno".  

 A teraz małe resume - najwięcej kin skupionych jest wokół rozległego deptaka przy Wielkiej pod numerami: 

36 - Corso, 42 – Piccadilli, 60 – Iluzja, 66 – Eden, 74 – Sztremera i 94 – Jutrzenka, co daje łączną liczbę 6 obiektów 

przy jednej arterii! Jeśli do nich dołączy kino Kolejowe przy ul. Kolejowej 19, a chwilę później Światowid przy 

Mickiewicza 9 oraz Słońce przy Dąbrowskiego 5, jak i wcześniej wymienione: kinoteatr Miniatur, kino Lux przy 

Świętojerskiej 7 oraz Rewia przy Ostrobramskiej 2 – łączna liczba wyniesie 13 obiektów na ponad 120 tysięcy 

mieszkańców. 



 

 
    Wilno, lata 20. XX wieku i osławiona ulica Wielka z jej „deptakiem”. 

Zaskakujące? Chyba tylko dla najmłodszego 

pokolenia, bo gdy mu uzmysłowimy, iż era kina 

domowego i telewizji nastanie dopiero za 

kilkadziesiąt lat – znikną wątpliwości i 

niedowierzanie. Seniorzy natomiast doskonale 

pamiętają współegzystencję filmową z występami 

wodewilowymi, kabaretowymi, przedstawieniami 

teatralnymi czy cyrkowymi. I tak na przykład 

kinoteatr Miniatur, prócz filmu, prezentuje kuplety 

piosenkarzy z Krymu w języku polskim, rosyjskim 

oraz białoruskim. Kino Lux otwiera się na romanse 

i tańce miejskich Cyganów, zaś w Iluzji widzowie 

nasycą zmysły popisami aktorskimi teatrów z 

Piotrogrodu, baletowymi grup tanecznych, a nawet 

fakirów i prestidigitatorów! 
 

Kino Helios stanie w szranki wyścigu o zainteresowanie publiczności i zaoferuje prezentację baletu oraz tańca 

nowoczesnego. I teraz nasuwa się pytanie: z jakiego  powodu i po co łączyć te odległe od siebie dziedziny? 

Odpowiedź brzmi banalnie – ponieważ w tym okresie film jeszcze nie aspiruje do miana sztuki samej w sobie, jedynie 

bezpretensjonalnej atrakcji dla mas… Przyjrzyjmy się zatem jej upodobaniom.  
 

 
Kino Rewia w latach 20. działające jako Kinematograf Miejski przy Ostrobramskiej 2 

Wśród męskiej części publiczności 

niesłabnącym powodzeniem cieszą się filmy 

sensacyjne, kryminalne, przygodowe: 

Władczyni świata, Indyjski grobowiec, 

Nibelungi, fantastyczne i horrory: Atlantyda, 

Doktor Mabuse. Panie ronią łzy na dramatach: 

Dziesięcioro przykazań, Czterej jeźdźcy 

Apokalipsy i na melodramatach: Anna 

Karenina, Dziecko paryskiego bruku, Asfalt. 

Trzecią grupę stanowią spragnieni radości, więc 

licznie przybywają na obrazy komediowe 

Bustera Keatona: Młody Scherolck Holmes, Na 

zachód, Harolda Lloyda: Jeszcze wyżej, Wnusio,  
 

Braci Marx: Kacza zupa, Bracia Marx w operze,Pata i Patachona: Pat i Patachon w opałach, Pat i Patachon w raju, 

Flipa i Flapa: Flip i Flap w krainie cudów, Indyjscy piechurzy, czy wreszcie Charliego Chaplina: Gorączka złota, Cyrk 

i inne. Rozochocone tłumy udają się również na obrazy z nutką erotyki w tytule: Matka, córka i kochanka, Córka 

znieważonej, Arena zmysłów, czy Romans pokojówki, ale i na ambitniejsze radzieckie propozycje moskiewskich 

wytwórni, jak Burza nad Azją w reżyserii Wsiewołoda Pudowkina. Historia kina wykazuje, iż repertuar wileńskich 

kinoteatrów w niczym nie odbiega od rozległego wachlarza oferowanego w największych metropoliach światowych. 
 

 
Asfalt - 1929, 

reż. Joe May 
Jeszcze wyżej – 1923, 

reż. Fred C. Newmeyer i Sam Taylor 

 
Doktor Mabuse - 1922, 

reż. Fritz Lang 



 

 

 
Atlentyda – 1921, 

reż. Jacques Feyder 

 
Hotel Imperial – 1921, 

reż. Mauritz Stiller 

 
Burza nad Azją – 1928 

reż. Wsiełowod Pudowkin 
 

 

 
Wnusio – 1922, 

reż. Fred C. Newmeyer 

 
Kacza zupa – 1927, 

reż. Leo McCarey 

 
Orzechy kokosowe – 1929, 

reż. Rober Florey, Joseph Santley 
 

 Wilno wykazuje także pewne ambicje twórcze, czego dowodem są liczne krótkometrażowe obrazy 

dokumentalne, jak np. dzieło o historii ruchu polskiego w Wilnie z roku 1920, złożone z pięciu części: Tajemnicza 

organizacja wojsk polskich w Wilnie, Wilno nasze, W niewoli u bolszewików, Niebezpieczne zlecenie, Wyzwolenie, czy 

też Wilno w okresie Koronacji Cudownego Obrazu M. B. Ostrobramskiej z roku 1927. Tuż obok utworów 

patriotycznych powstają inne, dotykające tematyki sportowej: Placówka Ligi Morskiej i Rzecznej w Trokach, II Marsz 

szlakiem Batorego i  Letnie obozy sportowe młodzieży. Jednakże wileńskie ambicje związane z X muzą sięgają 

znacznie dalej, niż nam się wydaje, bowiem intensywnie rozwijający się Związek Artystów Sztuki 

Kinematograficznej przyjmuje zapisy do szkoły filmowej! Ze wspomnień wileńskiej aktorki – Haliny Krawczykówny 

dowiadujemy się: "No i ta wileńska szkoła filmowa. 30 złotych miesięcznie trzeba było za naukę płacić. Zebrało się 

nas tam ponad 20 osób. Wykładowców mieliśmy bardzo dobrych. Jacobi uczył angielskiego, a Kruk wywijania 

szabelką" .  

 Skoro mowa o aktorach, powołam się na sentencję: Per aspera ad astra – przez ciernie do gwiazd, która 

niejednokrotnie oddaje dokładną wizję drogi ku karierze wielu wileńskich aktorów. Kto jak kto, ale Wilnianie ze 

względu na swoje wojenne i powojenne losy do tej maksymy posiadają szczególne uprawnienia. Pomijam fakt represji 

okupantów, jednak trudniej ominąć podejrzenia, szykany i nierzadko aresztowania ze strony powojennych władz 

Polski. Szczęśliwie wielu artystów - repatriantów z Wileńszczyzny nie tylko przetrwa komunistyczny reżim, lecz 

nawet zdołała się wybić ponad przeciętność, zyskując  uznanie wśród szerokiej publiczności. W czasach PRL-u 

powstanie wiele znakomitych produkcji, jak choćby Krzyżacy Aleksandra Forda: 
 

Stanisław Jasiukiewicz jako Ulrich  

von Jungingen, Krzyżacy – 1960 

Postać wielkiego mistrza krzyżackiego Ulricha von Jungingena wykreuje 

niezapomniany Stanisław Jasiukiewicz, żołnierz Wileńskiej Armii Krajowej 

urodzony w Postawach, na północny-wschód od Wilna, uczestnik wojny 

obronnej Polski w 1939 r.  Służąc pod komendą Antoniego Burzyńskiego – 

pseud. Kmicic – odpowiadającego za polskie podziemie na Wileńszczyźnie, 

Stanisław Jasiukiewicz będzie świadkiem podstępnego mordu swego 

dowódcy z rąk Sowietów. Sam również nie uniknie zsyłki…         

           Prócz roli Ulricha von Jungingena popularność aktorowi przyniesie 

postać ojca Janka Kosa z kolejnego telewizyjnego szlagieru Czterej pancerni i 

pies.  

http://kresy24.pl/tag/jasiukiewicz/
http://kresy24.pl/tag/jasiukiewicz/


 

 
Emil Karewicz jako Władysław Jagiełło,  

               Krzyżacy – 1960 

Któż z nas nie zna legendarnego Emila Karewicza? W filmie Krzyżacy tak 

dalece utożsami się z postacią króla Władysława Jagiełły, iż następne 

pokolenia wizerunek niegdysiejszego władcy będą identyfikować z twarzą 

aktora…  

Emil Karewicz, żołnierz II Armii Wojska Polskiego, po wojnie stanie się 

wziętym i niezwykle rozpoznawalnym aktorem. I to nie tyle za sprawą 

wspomnianych Krzyżaków, czy wcześniejszego Kanału Andrzeja Wajdy, 

ile dzięki telewizyjnemu serialowi Janusza Morgensterna i Andrzeja 

Konica Stawka większa niż życie.  

 

   Kolejnymi synami Ziemi Wileńskiej zasłużonymi na polu sztuki aktorskiej są: 

 
Seweryn Butrym, polonista, aktor i reżyser. 

Rozpoznawalność przyniosą mu telewizyjne 

seriale Stawka większa niż życie oraz Lalka. 

Zagra w blisko 30 produkcjach filmowych.  

 
Stanisław Michalski - aktor teatralny, filmowy i 

telewizyjny. Jego popularność wzrośnie za sprawą roli 

Rudolfa Hangemanna - komisarza gdańskiej policji w 

serialu Na kłopoty… Bednarski 

    

   Do wybitnego grona dołączy jeszcze dwóch Igorów – Igor Przegrodzki oraz Igor Śmiałowski.  

Igor Śmiałowski – aktor teatralny i 

filmowy 

Igor Śmiałowski, choć urodzony w Moskwie, w Wilnie spędzi młodość. Dostanie 

się na Akademię Sztuk Pięknych, by ją porzucić dla Szkoły Podchorążych 

Rezerwy Artylerii Przeciwlotniczej, a później walczyć w Kampanii Wrześniowej 

jako żołnierz 1 Baterii Motorowej Artylerii Przeciwlotniczej 1 Dywizji Piechoty 

Legionów. W roku 1940 w Wilnie rozpocznie naukę w tajnej szkole aktorskiej. 

Przygoda z Melpomeną potrwa przez następne 60 lat. Niezaprzeczalne atuty – 

talent, dykcja, ogłada i aparycja sprawią, że reżyserzy szczególnie chętnie będą 

Igora Śmiałowskiego obsadzać w postaciach znamionujących szlachetne 

urodzenie. Jan Rybkowski w Chłopach powierzy Śmiałowskiemu rolę dziedzica, 

Ryszard Ber w Lalce - księcia, Jerzy Hoffman w Znachorze – hrabiego. Jan 

Łomnicki w serialu Dom, podążając za przykładem swych kolegów po fachu, 

również dostrzeże w Igorze Śmiałowskim pana hrabiego… 

  

 W poprzednim numerze Kresowych Stanic wspominałam, iż Igor Przegrodzki po wojnie przeniesie się do 

Wrocławia i Teatru Polskiego, a pod koniec zawodowej kariery, już jako wykładowca aktorstwa, zagości w dwóch 

wrocławskich uczelniach: na Wydziale Aktorskim Wyższej Szkoły Teatralnej oraz Wokalno – Aktorskim Akademii 

Muzycznej. Nadmieniałam, iż mój rocznik z Akademii Muzycznej będzie ostatnim, który dostąpi zaszczytu bycia 

kształconym przez mistrza sceny dramatycznej. Proszę mi pozwolić na kolejne osobiste odniesienie. Otóż nie 

należałam do ulubienic mistrza. Pewnego razu zostałam przez niego wyrzucona z wielkim hukiem z zajęć aktorskich. 

Przez kolejne dwa tygodnie przemieszczałam się w Akademii Muzycznej pod dywanami, aby nie napotkać karcącego 

wzroku maestro Przegrodzkiego. Najtrudniejszą „sceną”, jaką później przyszło mi odegrać, dodam - odpowiednio 

przekonująco, stała się etiuda z cyklu „przeprosiny profesora”. Po latach ze wzruszeniem wspominam moment, gdy 

jako struchlała studentka ze łzami w oczach oraz pokorą w sercu, stałam przed mistrzem na baczność i prosiłam o 

wybaczenie… Wówczas dumna z siebie nie byłam, za to dziś… Dzisiaj mam świadomość, jak wiele mi dała ta lekcja 

pokory. Tyle  z prywatnego wtrętu, a wracając do tematu…  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Dywizja_Piechoty_Legion%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Dywizja_Piechoty_Legion%C3%B3w


 
  Igor Przegrodzki - aktor i  reżyser 

Igor Przegrodzki, rodem z podwileńskiego  Landwarowa, podejmie studia aktorskie 

w tajnym Studium Teatralnym w Wilnie. Co ważniejsze, jego debiut teatralny w roli 

Freda w Pigmalionie George'a Bernarda Shawa  w 1945r. odbędzie się na 

scenie lwowskiego Teatru na Pohulance. Po II wojnie światowej zwiąże się z 

Teatrem Polskim we Wrocławiu, gdzie wykreuje dziesiątki słynnych ról, m.in. 

starego aktora w Garderobianym Harwooda i króla - ojca w Ślubie Gombrowicza. 

Zagra w Rękopisie znalezionym w Saragossie Wojciecha Hasa oraz kilkunastu 

innych obrazach. Nie odmówi także udziału w serialach: Plebania oraz Świat 

według Kiepskich. Tuż pod koniec kariery zawodowej zajmie się reżyserią spektakli 

operowych i operetkowych, a także zwiąże swe losy ze sceną warszawskiego Teatru 

Narodowego.  
 

 
Czesław Wołłejko – aktor, reżyser, 

autor zbioru wierszy Niebo błękitne 

Kolejną wileńską osobistością świata filmowego jest Czesław Wołłejko, 

pochodzący z artystycznej wileńskiej rodziny. Za sprawą ojca tancerza od 

najwcześniejszych lat teatralne kulisy są dla młodego Igora drugim 

domem. Wyrasta w atmosferze przesiąkniętej sztuką i nie bez kozery po latach 

wybierze artystyczną profesję. Jego sceniczny debiut przypadnie na rok 1939. W 

1940 ukończy Studio Aktorskie przy ówczesnym Teatrze Polskim Białoruskiej 

SRR w Białymstoku. Po wojnie zwiąże się zawodowo z warszawskimi teatrami: 

Polskim,  Współczesnym, Klasycznym i Ateneum, jednakże zasłużoną popularność 

mu przyniesie rola Chopina w obrazie Młodość Chopina Aleksandra Forda oraz 

serialowe postaci: barona Krzeszowskiego w Lalce Ryszarda Bera, Pławickiego w 

Rodzinie Połanieckich Jana Rybkowskiego, czy Macieja Michorowskiego w 

Trędowatej Jerzego Hoffmana. 
 

 Obawiam się, iż nie uda nam się wyczerpać w pełni tematu związanego z całą plejadą aktorskich znakomitości 

Wilna, a zasługujących na uwagę, bowiem jest to zbyt obszerna dziedzina. Wierzę jednak, że udało mi się przybliżyć 

różne kształty filmowe tego miasta przynajmniej w minimalnym zakresie. Nasza wędrówka z X muzą dwudziestolecia 

międzywojennego dobiega finału. W imieniu Fundacji Solidarność – Wschód żegnam się z Państwem muzycznym 

fragmentem z filmu Janusza Rzeszewskiego Lata dwudzieste, lata trzydzieste:  

 

Lata dwudzieste, lata trzydzieste 

Wrócą piosenką, sukni szelestem 

Błękitnym cieniem nad talią kart 

I śmiechem który kwitował żart… 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pigmalion._Romans_w_pi%C4%99ciu_aktach
https://pl.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_na_Pohulance
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ronald_Harwood
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Gombrowicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruska_Socjalistyczna_Republika_Radziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82oruska_Socjalistyczna_Republika_Radziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Wsp%C3%B3%C5%82czesny_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Ateneum_w_Warszawie

