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W iek XIX odegrał zasadniczą rolę w kształtowaniu się przestrzennego i architekto
nicznego oblicza Lwowa i Krakowa. Polityczna przynależność obu miast do monarchii 
habsburskiej w  tym przełomowym dla formowania się nowoczesnych organizmów urba
nistycznych okresie rodzi pytanie o zależność architektury obu galicyjskich metropolii 
od Wiednia. Bez względu na to, jak  oceniać polityczny kontekst polsko-austriackich 
stosunków artystycznych w XIX wieku, na których zaciążył udział Austrii w  rozbio
rach, rola W iednia w ukształtowaniu estetycznego oblicza Lw owa i K rakowa w tym 
czasie już  w  potocznym odczuciu wydaje się znacząca. Stąd nawet bardzo ogólna 
z konieczności próba rozstrzygnięcia tytułowej kwestii stanowi pierwszoplanowy po
stulat badawczy związany z historią architektury okresu historyzmu i m odernizmu we 
Lwowie. Od razu zwrócić też trzeba uwagę na wyraźne różnice w  zależności architek
tury obu miast od stolicy monarchii. Wynika to w  dużej mierze z różnej sytuacji Lwowa 
i Krakowa w XIX wieku, w ich różnej relacji do W iednia1.

Lwów 1772-1850

Architektura lwowska pierwszej połowy XIX wieku była prostym odbiciem sytuacji, 
w  jakiej znajdowało się wówczas miasto nad Pełtwią2. W prawdzie ruch budowlany -  
szczególnie po roku 1815 -  był żywy i miasto rozrastało się, to jednak  pod względem 
artystycznym architektura lwowska tej epoki nie przedstawiała się imponująco. W odróż
nieniu od Warszawy, a także Krakowa, Lwów -  stanowiący wówczas centralny ośro
dek administracji austriackiej na ziemiach polskich -  poddany został silnym wpływom 
architektury wiedeńskiej. Poziom tworzonej wówczas sztuki budził jednak wątpliwości 
i emocje. Tadeusz Mańkowski w  swojej pionierskiej pracy pt. Początki nowożytnego  
Lw ow a w architekturze  tak oto charakteryzował ten okres:

[...] lwowscy architekci, przeważnie Niemcy, nie tylko nie byli samoistni 
w artystycznym pojmowaniu tworzonych przez siebie planów architekto
nicznych, ale nie byli też samoistnymi w hierarchii biurokratycznej. Jedno 
z drugim zresztą najściślej ze sobąłączyło się w  ramach organizacji stwo
rzonej przez rząd austriacki, a Galicyjska Dyrekcja Budownictwa we
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X IX  стол іття  в ід іграл о  п р и н ц и п ов у  роль  у ф орм уван н і п р о с т о р о в о г о  та  
архітектурного обличчя Львова і Кракова. Політична приналежність обох міст до 
габсбургської монархії в цей переломний для формування сучасних урбаністичних 
організмів період, породжує питання про залежність архітектури обох галицьких 
метрополій від Відня. Не зважаючи на те, як оцінювати політичний контекст 
польсько-австрійських стосунків в XIX сторіччі, на котрих відбилась участь Австрії 
в розподілах Речі Посполитої, роль Відня в формуванні естетичного обличчя Львова 
та  Кракова в цей час вже в побіжному відчутті видається досить значною. Звідси 
навіть дуже загальна спроба розгляду окресленого в назві питання становить 
першоплановий дослідницький постулат, пов’язаний з історією архітектури періоду 
історизму та модернізму у Львові. Відразу треба також звернути увагу на виразні 
відмінності в залежності архітектури обох міст від столиці монархії. Це в значній 
мірі є наслідком різного становища Львова і Кракова в XIX столітті, їх різних 
стосунків з Віднем1.

Львів 1772-1850

Львівська архітектура І половини XIX століття була простим відбиттям ситуації, в 
якій знаходилось в ті часи місто над П олтвою2. І хоча будівельний рух -  особливо 
після 1815 року -  був ожвавленим і місто стрімко розросталось, однак з художньої 
точки зору львівська архітектура цієї доби не була імпонуючою. Н а відміну від 
Варшави, а також  і К ракова , Львів, який в ті часи був головним осередком 
австрійської адміністрації на польських землях -  знаходився під сильним впливом 
віденської архітектури. Однак рівень мистецтва, котре тоді формувалось, будив 
сумніви та емоції. Тадеуш Маньковський в своїй піонерській праці під назвою 
Початки повожитиього Львова в архітектурі таким чином характеризував цей 
період:

...львівські архітектори, переважно німці, не лише не були автономними 
в художньому розумінні архітектурних планів, що їх творили, але не 
були також автономними в бюрократичній ієрархії. Перше і друге, 
зрештою, стисло поєднувалось одне з одним в рамках організації,



Lwowie wraz ze wszystkimi władzami krajowymi podlegała władzom 
centralnym, państwowym w Wiedniu. Kierunek, jakiem u w Wiedniu 
sfery dworskie i wysokiej biurokracji hołdowały w sprawach sztuki, 
a w szczególności architektury, musiał być oczywiście miarodajnym i dla 
prowincjonalnych władz galicyjskich3.

Trzeba przy tym pamiętać, iż Wiedeń nie był w  pierwszej połowie XIX 
wieku silnym ośrodkiem myśli architektonicznej, a raczej prowincją artystyczną w tym 
względzie. Architektura wiedeńska tej epoki zdominowana była przez neoklasycyzm, 
a w  drugiej ćwierci XIX wieku przez biedermeier4. Wśród wybitniejszych architektów 
działających wówczas w Wiedniu zwraca przede wszystkim uwagę osoba Petera Nobi- 
lego, Szwajcara wykształconego w Rzymie, który przez wiele lat pełnił stanowiska 
dyrektora wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz nadwornego cesarskiego budow
niczego, determinując niejako rynek ówczesnej architektury w stolicy monarchii, a tak
że na prowincji5.

Peter Nobile oddziałał też silnie na architekturę lwowską swej epoki. Przed 
rokiem 1819 Nobile wykonał na prośbę Maksymiliana Ossolińskiego projekt przebu
dowy dawnego kościoła i klasztoru Karmelitanek Trzewiczkowych na siedzibę lwow
skiego „Ossolineum” . Projekt ten, zaakceptowany przez fundatora, został już  po śmier
ci Ossolińskiego zrealizowany przez Józefa Bema, jednak z poważnymi zmianami'1. 
Peter Nobile uważany jest też za autora ogólnej koncepcji pałacu Gubernatorskiego we 
Lwowie z roku 1840. Co charakterystyczne, projekt tej prestiżowej budowli powstał 
z pominięciem Galicyjskiej Dyrekcji Budownictwa we Lwowie, wprost: „unter der Lei
tung des k.k. Herrn Hofbaurathes Peter v. Nobile entworfen in Wien und ausgearbeitet 
in Graz von Joseph Hasslinger k.k. Baudirektions-Amts-Ingenieur”7. Zasadnicze zna
czenie dla rozwoju architektury lwowskiej pierwszej połowy XIX wieku miał przede 
wszystkim jednak wpływ pośredni Nobilego. Jest to m.in. czytelne w  architekturze 
powstającej wzdłuż W ałów Gubernatorskich -  lwowskiej „Herrengasse” (ulica Czar
nieckiego, obecnie Wynnyczenki), jak  choćby, z jednej strony, w  kamienicy Pillerów 
pod nr 8, z drugiej zaś -  w nie istniejącym pałacu Młockich. M ańkowski za przykłady 
pośredniego oddziaływania Nobilego na Lwów podaje przede wszystkim gmach przy 
pl. Sw. Ducha (obecnie plac Pidkowy) oraz więzienie, tzw. Brygidki, przy ul. Kazimie
rzowskiej (obecnie Horodocka)8. Za późny przykład tych wpływów uznać też można nie 
istniejącą synagogę postępową przy Starym Rynku, pochodzącąz lat 1845-1846 9.

Osobny rozdział ścisłych związków artystycznych W iednia i Lw ow a na 
początku XIX wieku stanowił charakterystyczny dla stolicy Galicji typ klasycystycznej 
kamienicy o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej. Typ ten -  nie spotykany w Krakowie -  
łączy się z bardzo aktywną działalnością na gruncie lwowskim dwóch wybitnych rzeź
biarzy austriackiego pochodzenia: Hartmana Witwera i Antoniego Schim sera10. Naj
bardziej charakterystycznym przykładem tej odmiany lwowsko-wiedeńskiego klasycy
zmu jes t  dawna siedziba austriackiej firmy handlowej Hausner i Violand przy Wałach 
Hetmańskich (prospekt Swobody 1-3) z niezwykle interesującą dekoracją  architekto
niczną z lat 1821-1822, łączoną z obu wspomnianymi artystami". Hartman Witwer 
i Anton Schimser pozostawili też swe liczne dzieła rzeźbiarskie i architektoniczne na 
cmentarzu Łyczakowskim. Co charakterystyczne, we Lwowie osiedlił się również Jan 
Schimser, podobnie jak  jego brat Anton, absolwent wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięk
nych12.



створеної австрійським урядом, а галицька Дирекція будівництва у 
Львові разом з усіма крайовими владами підлягала центральним 
держ авним  владам у Відні. Н ап рям ок  у сфері мистецтва , а -  в 
особливості -  архітектури, якому двірські сфери та сфери високої 
бюрократії поклонялись у Відні, мусив, ясна річ, бути обов’язковою 
нормою також для провінційних галицьких влад”3.

При цьому треба пам’ятати, що Відень в першій половині XIX сторіччя 
не був міцним осередком архітектурної думки, а скоріше художньою провінцією з 
цієї точки зору. Віденська архітектура тієї епохи була здомінована неокласицизмом, 
а в другій  чверті X IX  сторіччя -  б ідерм еєром 4. Серед найбільш  славетних 
архітекторів, які творили в ті часи у Відні, увагу на себе передусім звертає особа 
Петера Нобіле, швейцарця, який навчався в Римі і на протязі багатьох років займав 
посаду директора віденської Академії образотворчих мистецтв і придворного 
ц ісар сько го  б уд івн и чого , встан овл ю ю ч и  ч астково  п р о п ози ц ію  то д іш н ьо ї  
архітектури в столиці монархії, а також в провінції5.

Петер Нобіле потужньо впливав на львівську архітектуру своєї епохи. 
До 1819 року Нобіле на прохання Максиміліана Оссолінського виконав проект 
перебудови колишнього косгела і монастиря кармеліток взутих у приміщення 
львівського „Оссолінеума” . Цей проект, схвалений фундатором, вже після смерті 
Оссолінського був здійснений Юзефом Бемом, однак з поважними змінами6. Петер 
Нобіле вважається автором загальної концепції Губернаторського палацу у Львові 
з 1840 року. Характерним є те, що проект цієї престижної споруди повстав без участі 
Галицької дирекції будівництва у Львові, безпосередньо „unter der Leitung des k.k. 
Herrn Hofbaurathes Peter v. Nobile entworfen in Wien und ausgearbeitet in Graz von 
Jozeph Hasslinger k.k. Baudirektions-Amts-Ingenieur”7. Однак принципове значення 
для розвитку львівської архітектури І половини XIX сторіччя мав, передусім, 
опосередкований вплив П. Нобіле. Це прочитується, в тому числі, в архітектурі, 
яка повставала вздовж Губернаторських Валів -  львівської „Herrengasse” (вулиця 
Чарнецького, тепер вулиця Винниченка): з одного боку -  це кам’яниця Піллерів під 
№ 8, а з другої -  не існуючий тепер палац Млоцьких. Як приклад опосередкованого 
впливу Нобіле на Львів Маньковський приводить передусім гауптвахту на пл. Св. 
Духа (тепер площа Підкови), а також так звану в ’язницю „Бригідки” на вул. 
Казимирівській (тепер Городоцька)8. Пізнішим прикладом цих впливів можна також 
назвати не існуючу тепер реформовану синагогу на Старому Ринку, що датується 
1845-1846 роками4.

Особливий розділ тісних творчих зв’язків Відня і Львова на початку 
XIX століття становив характерний для столиці Галичини тип кам’яниці в стилі 
класицизму з багатим  скульптурним декором. Цей тип архітектури , що не 
зустрічається у Кракові, пов’язаний з дуже активною діяльністю на львівському 
грунті двох славетних скульпторів австрійського походження: Гартмана Вітвера та 
А т о н і я  Шімзера"'. Найбільш характерним прикладом цієї відміни львівсько- 
віденського класицизму є колишній будинок австрійської торговельної фірми 
Гауснер і Віоланд на Гетьмапських Валах (пр. Свободи 1-3) з надзвичайно цікавою 
архітектурною декорацією з 1821-1822 років, яка належить згадуваним митцям". 
Гартман Вітверта Ан гопій Шімзер залишили після себе також численні скульптурні 
та архітектурні твори па Личаківському цвинтарі. Щ о характерно, саме у Львові



Wśród architektów lwowskich tej epoki zwraca uwagę przede wszystkim 
postać Jana Salzmanna, urodzonego w 1807 roku w Wiedniu absolwenta tamtejszej 
Politechniki orazAkademii Sztuk Pięknych. Uchodzi on za twórcę charakterystyczne
go dla Lwowa pierwszej połowy XIX wieku typu kamienicy biedermeierowskiej. Salz- 
mann prowadził też realizację nielicznych wówczas jeszcze we Lwowie gmachów m o
numentalnych, jak: pałac arcybiskupi (1844), a przede wszystkim Teatr Skarbkowski 
(1837-1842), największe przedsięwzięcie architektoniczne we Lwowie w  pierwszej 
połowie XIX wieku. Salzmann był współautorem i realizatorem planów teatru. Pier
wotny projekt został wypracowany -  na polecenie ówczesnego gubernatora Galicji 
arcyksięcia Ferdynanda -  przez znanego wiedeńskiego architekta Aloisa Pichla, m.in. 
autora przebudowy dolnoaustriackiego gmachu stanowego (Haus der niederösterreich
ischen Stände) przy Herrengasse 13 n . Zarówno w pałacu arcybiskupów rzymsko
katolickich, jak i w gmachu Teatru zastosował Salzmann charakterystyczne dla ówczesnej 
architektury wiedeńskiej formy, które M ańkowski określał jako: „kierunek zm ie
rzający jeśli nie do monumentalności, to w każdym razie do większych rozmiarów budow
li” , i charakterystyczny poprzez: „brak wszelkiej dekoracji zewnętrznej, a natomiast pew
ną  zimną i surową harmonię w  architektonicznym ujęciu całej budowy” 14. Kontynuatorem 
tego kierunku był we Lwowie Wilhelm Schmidt, autor m.in. gmachu dowództwa korpusu 
przy placu Bernardyńskim 6 L\  Architektura Korps-kommando nawiązuje w zreduko
wanej formie do wiedeńskiego Hauptmünzamt Paula Sprengera. Trzeba jednak jeszcze 
raz podkreślić prowincjonalny poziom tworzonej wówczas we Lwowie architektury, 
w  tym gmachów monumentalnych, jak  np. nowy Ratusz z lat 1827-1835, projektu 
Józefa Markla i Franciszka Treschera16 oraz stary gmach uniwersytecki z lat 1842— 
1844, projektu Fidelisa Stadlera17.

Lwów 1850-1900

Na tle mierności architektury lwowskiej połowy XIX wieku, zdominowanej przez biu
rokratyczną odmianę wiedeńskiego stylu biedermeier, ożywionego rzadkimi przykła
dami romantycznego neogotyku, obiektem wyjątkowym pod względem skali, a przede 
wszystkim wysokiej klasy artystycznej i formy stylowej, jest  monumentalny kompleks 
Zakładu Inwalidów w tzw. Dolinie Pilichowskiej na Kleparowie. Powstał on na przeło
mie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku według projektu samego Theo- 
phila Hansena z roku 1855. Zakład Inwalidów należy niewątpliwie do najlepszych przy
kładów bezpośrednich importów wiedeńskich w dziejach architektury Lw owa i całej 
Galicji18.

Monumentalne założenie Zakładu Inwalidów nie tylko przenosi na grunt 
lwowski najwybitniejsze osiągnięcia szkoły wiedeńskiej połowy XIX wieku, ale jest 
samo w sobie jednym z najważniejszych dzieł reprezentujących wczesnątwórczość Han
sena. Zaprojektow ał on dla Lwowa gmach w stylu arkadow ym  (Rundbogenstil) , 
o fasadach pozostawionych w surowej cegle (zróżnicowanej kolorystycznie na pasy 
czerwone i żółte). W architekturze Zakładu uderza monumentalizm, realizowany m.in. 
przez duże rozciągnięcie budowli (długość fasady frontowej wynosi 165 metrów!), 
charakterystyczne dla tego okresu twórczości Hansena (wiedeński Arsenał, projekt koszar 
dla Wiener-Neustadt),19 a także innych architektów działających w Wiedniu w połowie 
XIX wieku. Uzupełnieniem całego założenia jest  wolno stojąca kaplica o bogatej bi-



оселився також Ян Шімзер, як і його брат Антоній -  випускник віденської Академії 
образотворчого мистецтва12.

Серед львівських архітекторів цієї доби передусім звертає увагу постать 
Я на Зальцмана, який народився в 1807 році у Відні, випускника там теш ньої 
Політехніки та  Академії образотворчого  мистецтва. Він вважаєтся творцем 
характерного для Львова 1 половини XIX століття типу кам’яниці в стилі бідермеєр. 
Саме Зальцман збудував невелику тоді ще у Львові кількість монументальних 
споруд, таких як палац архієпископа (1844), а передусім Скарбківський театр (1837— 
1842) -  найбільш значну споруду в історії будівництва у Львові в І половині XIX 
століття. Зальцман був співавтором та реалізатором планів театру. Первинний 
проект був розроблений -  за розпорядженням тодішнього губернатора Галичини 
архікнязя Фердинанда-відомим віденським архітектором Алоізом Піхлем, автором 
-  в тому числі -  перебудови нижньоавстрійського урядового будинку (Haus der 
niederösterreichischen Stände) на вулиці Герренгассе ІЗ13. Як в будинку римсько- 
католицьких архієпископів, так і в будинку театру, Зальцман застосував характерні 
для тодішньої віденської архітектури форми, котрі Маньковський окреслював як 
„напрямок, що веде якщо не до монументальності, то у всякому разі до більших 
розмірів споруди” і є характерним з приводу „відсутності всілякої зовнішньої 
декорації, натомість має в собі холодну та сувору гармонію в архітектурному 
сприйнятті всієї будови” ы. Продовжувачем цього напрямку у Львові був Вільгельм 
Шмідт, автор між іншим будинку командування корпусу на Бернардинській площі 
б15. Архітектура Korps-kommando в зредукованій формі перекликається з віденським 
Hauptmünzamt авторства Пауля Шпренгера. Належить однак ще раз підкреслити 
провінційний рівень архітектури, що в той час творилась у Львові, в тому числі 
монументальних споруд, таких як, наприклад, нова ратуша з 1827-1835 років по 
проекту Йосипа М аркля та Ф ранціш ека Т реш ера16, а також  старий будинок 
університету з 1842-1844 років по проекту Фіделіса Ш тадлера17.

Львів 1850-1900

На фоні посередності львівської архітектури середини XIX століття, обумовленої 
бюрократичною різновидністю віденського стилю бідермеєр, оживленого рідкими 
прикладами роматичної неоготики, об’єктом винятковим з точки зору масштабу, 
а передусім, високого художнього рівня і стильової форми є монументальний 
комплекс Будинку інвалідів в так званій Пилиховській долині на Клепарові. Він 
повстав на рубежі 50 і 60 років XIX століття по проекту самого Теофіла Гансена з 
1855 року. Будинок інвалідів належить, безсумнівно, до найкращих прикладів 
безпосередніх віденських запозичень в історії архітектури Львова і всієї Галичини18.

М онум ентальна  ідея Будинку інвалідів не лиш е переносить на 
львівський грунт найславніші досягнення віденської школи середини XIX століття, 
але сама по собі є одним з найважливіших творів, що представляють ранню творчість 
Т. Гансена. Він запроектував для Львова будинок в аркадному стилі (Rundbogenstil), 
з фасадами зведеними в простій цеглі (по кольору розділеній на жовті і червоні 
смуги). В архітектурі Будинку домінує монументалізм, реалізований в тому числі 
шляхом великого розтягнення споруди (довжина головного фасаду 165 метрів!), 
характерний для творчості Гансена в той період (віденський Арсенал, проект казарм



zantynizującej dekoracji architektonicznej. Gmach Zakładu składa się z reprezentacyjnej 
części centralnej (przeznaczonej dla oficerów) flankowanej w  narożnikach wieżami oraz 
symetrycznych skrzydeł bocznych zakończonych pawilonami.

Taka forma Zakładu nie zaskakuje. Hansen nawiązał to modnej wówczas 
w krajach niemieckich architektury Rundbogenstil, wykorzystując swoje doświadcze
nie nabyte w trakcie realizacji wiedeńskiego Arsenału. Pisał o tej budowli, iż: „przy 
projektowaniu M uzeum moim dążeniem było wybudować taki gmach, który w  pełni 
wykazywałby swojąkonstrukcję, bez jakiejkolwiek maski i n ieprawdziwości” . Zasadę 
Materialgerechtigkeit Hansen jeszcze konsekwentniej zrealizował we Lwowie. To wła
śnie Rundbogenstil, który zrodził się w  drugiej ćwierci XIX wieku jako próba stworze
nia architektury racjonalnej, starał się wydobywać autentyczne wartości materiału, 
w  tym wypadku cegły, a także związanych z użytym materiałem wartości kolorystycz
nych. Towarzyszył temu często kosmopolityczny eklektyzm stylowy, tak charaktery
styczny dla romantycznej fazy historyzmu. Potwierdzenie tego zjawiska znajdujemy 
w architekturze lwowskiego Invalidenhaus, gdzie obok surowej bryły Zakładu, o charakte
rze średniowiecznych włoskich pałaców, znajdujemy bogato dekorow aną  kaplicę
0 formach bizantyńsko-grcckich21'.

Hansen chętnie wykorzystywał w latach pięćdziesiątych w W iedniu 
doświadczenie swego dłuższego pobytu w  Atenach w latach 1838-1846. Fascynacja 
kulturą bizantyńską znalazła swe czytelne odbicie w  twórczości Hansena nie tylko 
w Waffenmuseum (gdzie miesza się, podobnie jak we Lwowie, z włoskim trecentem), ale
1 w  realizacjach sakralnych: m.in. w kościele greckim przy Fleischmarkt (1858-1861) 
oraz w  kaplicy na cmentarzu protestanckim Matzleinsdorfer (1857-1858). Ta ostatnia jest 
kopiąkaplicy lwowskiego Invalidenhaus21.

Rundbogenstil stał się we Lwowie popularnym kostiumem stylowym 
w połowie XIX wieku, potwierdzając przy tym bezpośrednie związki stolicy Galicji 
z Wiedniem. Z jednej strony wymienić tutaj można utrzymane w surowej cegle (Ziegelroh
bau) typowe obiekty lwowskiej Cytadeli z lat 1852-1854 22. Z drugiej zaś -  m onu
m entalną architekturę zakładu dobroczynnego Fundacji hr. Stanisława Skarbka w Dro- 
howyżu pod Lwowem21. W samym historycznym centrum miasta zwraca uwagę „Narodnyj 
Dim” przy ulicy Teatralnej 22, przebudowany przez W ilhelma Schmidta i Sylwe
stra Hawryszkiewicza w  latach 1851-1864 w formach Rundbogenstil24.

Do romantycznej fazy historyzmu należał również nie istniejący gmach 
pierwszego dworca kolejowego we Lwowie, otwarty w  roku 1861, utrzymany w for
mach określanych współcześnie jako Kasernenstil, charakterystycznej dla architektury 
wiedeńskiej lat pięćdziesiątych kompilacji neogotyku i Rundbogestil25.

Druga połowa XIX wieku przyniosła proces formowania się niezależ
nych środowisk architektonicznych we Lwowie i Krakowie. Sprzyjała mu zrodzona 
u progu lat sześćdziesiątych autonomia galicyjska. To właśnie dzięki niej Kraków 
i Lwów stały się głównymi ośrodkami polskiego życia narodowego, w tym artystyczne
go, przeżywając na przełomie XIX і XX wieku znaczący rozwój urbanistyczny. Oba 
miasta rozrastały się wówczas jednak nie tylko w pewnej symbiozie, ale i w opozycji21’. 
Fakt ten zdeterminował także różnice w sytuacji środowisk architektonicznych obu 
miast, choć epoka dojrzałego i późnego historyzmu pozostawiła w Krakowie i we 
Lwowie liczne zespoły urbanistyczne o bardzo podobnym kostiumie stylowym i pro
weniencji estetycznej. Podobieństwa te są  oczywistym rezultatem unifikującej roli mo-



для Wiener-Neustadt)19, та інших архітекторів, які праювали у Відні в середині XIX 
століття. Доповненням всієї ідеї є відокремлена каплиця, оздоблена вишуканою 
візантіїзую чою  архітектурною  декорацією . Будинок інвалідів складається з 
репрезентативної центральної частини (призначеної для офіцерів), виділеної в кутах 
вежами, та симетричних бокових крил, закінчених павільйонами.

Така форма будинку не викликає здивування. Т. Гансен звернувся до 
модноїтоді в німецьких державах архітектури Rundbogenstil, використовуючи свій 
досвід, одержаний під час реалізації віденського Арсеналу. Він так писав про цю 
будову: „при проектуванні музею моїм прагненням було збудувати такий будинок, 
який би повністю показував свою конструкцію без будь-якої маски і неправдивості” . 
Принцип Materialgerechtigkeit Т. Гансен ще більш послідовно реалізував у Львові. 
Це саме Rundbogenstil, який народився в другій чверті XIX століття як спроба 
створення раціональної архітектури, намагався з будівельного матеріалу видобувати 
природні його властивості, в цьому випадку цегли, а також підкреслював значимість 
пов’язаної з застосованим матеріалом виразної гами кольорів. Це дуже часто 
супроводжував космополітичний стильовий еклектизм, так характерний для 
романтичної фази стилю історизму. Підтвердження цього явища ми знаходимо в 
архітектурі львівського Invalidenhaus, де поруч з суворим об’ємом корпусу, що мав 
характер середньовічних італійських палаццо, ми зустрічаємо оздоблену багатим 
декором каплицю з візантійсько-грецькими формами20.

В п’ятидесятих роках у Відні Т. Гансен охоче використовував досвід, 
одержаний під час свого тривалого перебування в Афінах в 1838-1846 роках. 
Захоплення візантійською культурою знайшло своє чітке відображення в творчості 
Т. Гансена не лише в Waffenmuseum (де стиль, як і у Львові, змішується з італійським 
треченто), але також  в сакральних творах: між іншим в грецькій церкві на 
F le ischm ark t (1858-1861), а також  каплиці на протестантськом у кладовищ і 
Matzleinsdorfer (1857-1858). Ця остання є копією каплиці львівського Invalidenhaus21.

В середині XIX століття Rundbogenstil став у Львові популярним 
стильовим костюмом, підтверджуючи при цьому безпосередні зв’язки столиці 
Галичини з Віднем. З однієї сторони тут можна назвати витримані в простій цеглі 
(Ziegelrohbau) типові об ’єкти львівської цитаделі з 1852-1854 років22, а з другої -  
монументальну архітектуру доброчинного закладу Фундації ім. Станіслава Скарбка 
в Дороговижу під Львовом21. Безпосередньо в історичному центрі міста звертає на 
себе увагу „Народний дім” на вулиці Театральній 22, перебудований Вільгельмом 
Ш м ід то м  та С и л ьв е ст р о м  Г ав р и ш к е в и ч е м  в 1851-1864 р о к а х  в ф о р м ах  
Rundbogenstil24.

До романтичної фази історизму належав також не існуючий вже 
будинок першого залізничного вокзалу у Львові, відкритий в 1861 році, витриманий 
в формах, які окреслювались тоді як Kasernenstil -  характерна для віденської 
архітектури п’ятидесятих років компіляція неоготики і Rundbogenstil2\

Д р у га  п о л о в и н а  X IX  стор іччя  р о зп о ч а л а  процес  ф орм ув ан н я  
незалежних архітектурних середовищ у Львові і Кракові. Йому сприяла народжена 
на порозі шестидесятих років галицька автономія. Це власне завдяки їй Краків і 
Львів стали головними осередками польського національного життя, в тому числі 
творчого, переживаючи на переломі XIX та XX століть значний урбаністичний 
розвиток. Однак обидва міста розвивались тоді не тільки в своєрідному симбіозі,



narchii habsburskiej w wymiarach: politycznym, ekonomicznym, prawnym, społecz
nym i estetycznym.

Lwów jako centrum administracyjne i finansowe największej prowincji 
austriackiej wszedł w drugiej połowie XIX wieku w fazę wielkomiejskiego rozwoju27. 
Rozbudowa miasta oparta była na miejscowym środowisku architektonicznym. Zasa
dniczą rolę w jego uformowaniu odegrało otwarcie w 1872 roku jedynego w tym cza
sie na ziemiach polskich WydziałuArchitektury miejscowej Politechniki28. Pierwszym, 
długoletnim profesorem tego wydziału był Julian Z achariew icz-  najwybitniejszy archi
tekt lwowski dojrzałego historyzmu. Urodzony w roku 1837, Zachariewicz po studiach 
na Politechnice Wiedeńskiej przez dłuższy czas pracował w  Dyrekcji Generalnej 
Kolei w  Wiedniu. Do Lwowa przeniósł wprost doświadczenia architektury wiedeńskiej 
lat sześćdziesiątych i początku siedemdziesiątych, stając się na galicyjskim gruncie pro
pagatorem i interpretatorem dojrzałego historyzmu (der strenge Historismus) z okresu 
wielkich dyskusji nad kształtem wiedeńskiej Ringstraße. Zachariewicz był m.in. auto
rem szeregu monumentalnych gmachów w mieście, w  tym siedziby samej Politechniki 
(1873-1877) i siedziby Galicyjskiej Kasy Oszczędności (1888-1891 )29. Obie prestiżo
we budowle swym architektonicznym kształtem symbolizowały ścisłe związki pomię
dzy Wiedniem i Lwowem. W rozwiązaniu ryzalitu głównego Politechniki Lwowskiej 
Zachariewicz świadomie nawiązał do o ponad pół wieku wcześniejszego ryzalitu Tech
nische Hochschule przy Karlsplatz. Zachariewicz nie tylko przeszczepił na grunt lwow
ski estetykę wiedeńskiego historyzmu, ale i wpoił jej kanony swym licznym uczniom. 
W tym też duchu rozwijała się twórczość dużej grupy absolwentów lwowskiej Poli
techniki. Co charakterystyczne, otwarcie WydziałuArchitektury na Politechnice Lwow
skiej praktycznie wyeliminowało lwowskich studentów z list słuchaczy Bauschule przy 
Karlsplatz’0.

Innym charakterystycznym rysem lwowskiego środowiska architektonicz
nego była obecność wybitnych polskich architektów z zaboru pruskiego. Pozbawieni 
w okresie Kulturkampfu możliwości zawodowego rozwoju w Wielkopolsce i na Po
morzu, szukali swojej szansy we Lwowie. W ten sposób, oprócz architektów wykształ
conych we Lwowie i Wiedniu, działali nad Pełtwią wybitni absolwenci szkoły berliń
skiej: Juliusz Hochberger (wieloletni architekt miejski), Maciej Moraczewski i Zygmunt 
Gorgolewski. Hochberger, oprócz licznych „klasycznie berlińskich” lwowskich budowli 
municypalnych, ma też na swoim koncie najbardziej prestiżową realizację: gmach gali
cyjskiego Sejmu Krajowego (1876-1881) -  uznawaną powszechnie za przykład reali
zacji „wzorów austriackich” we Lwowie31.

Możliwość otrzymywania we Lwowie w  okresie autonomicznym interesu
jących zamówień od władz krajowych, samorządowych i instytucji gospodarczych 
przez polskich architektów przyciągała do stolicy Galicji również architektów krakow
skich. Krakowianinowi Feliksowi Księżarskiemu powierzono też projekt gmachu lwow
skiego Namiestnictwa, zrealizowany w latach 1876-1880. W jego architekturze do
strzec można echo znanej kompozycji Roberthof przy Untere Donau Strasse w  W ied
niu, projektu Eduarda van der Niilla i Augusta Siccard von Siccardsburga32. Wśród 
krakowian osiadłych na stałe we Lwowie warto m.in. zwrócić uwagę na W ładysława 
Rausza, który w  latach 1877-1882 studiował architekturę na Politechnice Wiedeńskiej 
pod kierunkiem Heinricha von Ferstla. Rausz jest m.in. autorem eklektycznego pałacyku 
przy ulicy Mochnackiego 42 (Drahomanowa)33.



але також деякій опозиції26. Цей факт визначив також різницю в архітектурних 
середовищах обох міст, хоча епоха зрілого історизму залишила у Кракові і Львові 
численні урбаністичні ансамблі з дуже схожим стильовим костюмом та естетичним 
походженням. Ця схожість є очевидним результатом уніфікуючоїролі габсбургської 
монархії в політичному, економічному, правовому, суспільному та економічному 
вимірах.

Львів -  як адміністративний та фінансовий центр самої крупної 
ав с тр ій с ьк о ї  пров ін ц ії  -  в другій  п оловин і X IX  стор іччя  ув ійш ов у фазу 
великоміського розвитку27. Розбудова міста спиралась на локальне архітектурне 
середовище. Принципову роль в його формуванні відіграло відкриття в 1872 році 
єдиного тоді на цих польських землях архітектурного факультету в місцевому 
Політехнічному інституті2*. Першим, довголітнім професором цього факультету 
був Юліан Захарієвич -  видатний львівський архітектор доби зрілого історизму. 
Захарієвич, який народився в 1837 році, після закінчення віденської Політехніки 
довгий час працював в Генеральній дирекції залізниці у Відні. Він безпосередньо 
переніс у Львів досвід віденської архітектури шестидесятих і початку семидесятих 
років, стаючи на галицькому грунті пропагандистом та інтерпретатором зрілого 
історизму (der strenge Historismus) періоду жвавих дискусій про форму віденської 
Ringstraße. Захарієвич був, між іншим, автором ряду монументальних споруд в місті, 
в тому числі корпусу Політехнічного інституту (1873-1877) і будинку Галицької 
ощадної каси (1888-1891)-'. Ці дві престижні споруди своєю архітектурною формою 
символізували тісні зв’язки між Віднем і Львовом. В рішенні головного ризаліту 
львівського Політехнічного інституту Захарієвич свідомо звернувся до ранішого 
на півстоліття ризаліту Technische Hochschule на Karlsplatz. Захарієвич не тільки 
переніс на львівський грунт естетику віденського історизму, але привив її канони 
своїм численним учням. В цьому самому дусі розвивалась творчість великої групи 
випускників львівського Політехнічного інституту. Щ о характерно, відкриття в 
цьому навчальному закладі архітектурного факультету практично скреслило 
львівських студентів зі списків слухачів Baushule на Karlsplatz30.

Ще однією характерною рисою львівського архітектурного середовища 
була присутність видатних польських архітекторів тієї частини Речі Посполитої, 
яка знаходилась в анексії Прусії. Позбавлені в період K ulturkam pf можливості 
професійного розвитку в Великопольщі і Померанії, вони шукали своїх життєвих 
шансів у Львові. Таким чином, крім архітекторів, які навчались у Львові та Відні, 
над Полтвою творили видатні випускники берлінської школи: Юліан Гохбергер 
(багатолітній міський архітектор), Мацей Морачевський і Зигмунт Горголевський. 
Крім численних „класично берлінських” львівських муніципальних споруд, Ю. 
Гохбергер має в своєму доробку найбільш престижний твір -  будинок Галицького 
К р а й о в о го  Сейму (1876-1881) -  признаний повсю дно прикладом  реалізації 
„австрійських взірців” у Львові31.

М ож ливість  од ерж ання польським и арх ітекторам и  у Л ьвов і  в 
автономний період цікавих замовлень від крайової влади, самоврядування, та від 
господарських установ, притягувала в столицю Галичини також і краківських 
архітекторів. Краків’янин Фелікс Ксєнжарський одержав замовлення на виконання 
проекту будинку львівського Намісництва, який був реалізований в 1876-1880 роках. 
В архітектурі цього митця можна спостерігти ехо відомої композиції Roberthof на



Środowisko lwowskie pozbawione było głębokich historycznych obciążeń, 
które zdeterminowały kierunek rozwoju środowiska krakowskiego. Lwówjeszcze od końca 
wieku XVIII powiązany został silnymi związkami -  również na polu architektury -  ze 
stolicą monarchii habsburskiej Wiedniem. Wiązało się to m.in. z decydującą roląmecena- 
tu państwowego w tworzeniu nowoczesnej infrastruktury stolicy Galicji. Duże znaczenie 
w rozbudowie miasta miały też skupione tu liczne galicyjskie instytucje gospodarcze, 
a także bogata i liczniejsza niż w Krakowie klasa średnia. Zabudowa miasta przełomu 
wieków charakteryzowała się rozmachem i wielkomiejską skalą. W liczącej na przełomie 
wieków 160 tysięcy mieszkańców stolicy Galicji wznoszono około 200 nowych budyn
ków rocznie. Architektura monumentalna i mieszkaniowa Lw owa lat dziewięćdzie
siątych w zasadzie bezpośrednio orientowała się na Wiedeń.

Na terenie Lwowa działali również wiedeńscy architekci. Koniunktura 
budowlana tworzyła rynek zamówień dla najwybitniejszych. Co charakterystyczne -  
w odróżnieniu do sytuacji w okresie przedautonomicznym -  otrzymywali oni we Lwo
wie przede wszystkim zlecenia prywatne, a nie rządowe. Tak np. znana wiedeńska 
firma architektoniczna Ferdinand Fellner i Hermann Helmer wzniosła w  latach 1897- 
1898 przy ulicy Mickiewicza 6 prestiżowy gmach Kasyna Narodowego (Adels-Natio- 
nalcasino). Stanowi ono dobry przykład eksportu m odnego wów czas w W iedniu 
pompatycznego neobaroku, który chętnie nawiązywał do austriackich tradycji archi
tektury pierwszej połowy XVIII wieku, na grunt lwowski™. Dowodem  na popularność 
tego typu architektury we Lwowie jeszcze u progu pierwszej wojny światowej jest 
monumentalny dom „Avenue” na rogu placu M ickiewicza 6 -7  i ulicy Kopernika z lat 
1908-1910, projektu innego wiedeńczyka Karla M ayredera15. Fellner i Helmer zreali
zowali zaś jeszcze w roku 1901, również przy placu Mickiewicza, luksusowy „Hotel 
G eorge’a” w charakterystycznym dla tych architektów późnohistorycznym kostiumie 
stylowym16.

Do tradycji florenckiego quattrocenta nawiązali Fellner i Helmer w  innej 
prestiżowej budowli zaprojektowanej dla Lwowa -  we wzniesionym w latach 1897— 
1898 gmachu filii Banku Austro-Węgierskiego przy ulicy 3 Maja 9 (Siczowych Stril- 
ciw)17.

Wiedeńscy architekci próbowali w drugiej połowie XIX wieku również 
swych sił w lwowskich konkursach architektonicznych, jednak bez większych sukce
sów. Przykładem może być udział młodego Otto W agnera w konkursie na gmach ga
licyjskiego Sejmu Krajowego we Lwowie. Wykonany w 1876 roku, klasycyzujący pro
jekt Wagnera nie znalazł jednak uznania jury™.

Lwów 1900-1914

Po roku 1900 drogi obu galicyjskich metropolii rozeszły się jeszcze bardziej. Lwów 
przeżywał kulminację swego rozwoju jako stolica największej prowincji Przedlitawii. 
Żywiołowy wzrost oparty na szybko dojrzewających stosunkach kapitalistycznych nada
wał miastu charakter kosmopolitycznej metropolii, chętnie asymilującej nowinki nad
chodzące z Wiednia. U progu pierwszej wojny światowej środowisko architektoniczne 
lwowskie stanowiło przy tym już  silny i skrystalizowany ośrodek wczesnego moder
nizm u14. W jego uformowaniu niezwykle szczęśliwą rolę odegrała symbioza pomiędzy 
Politechniką a potrzebami żywiołowo rozwijającej się metropolii. Dzięki Politechnice



Untere Donau Strasse у Відні за проектом Едуарда ван дер Нулла та Августа Сиккард 
фон Сиккардсбурга32. Серед краків’ян, що постійно перебували у Львові, варто 
звернути увагу на Владислава Рауша, котрий в 1877-1882 вивчав архітектуру у 
віденський Політехніці під керівництвом Гайнріха фон Ферстла. Рауш є автором 
між іншим еклектичного палацика на вулиці Мохнацького 42 (Драгоманова)33.

Львівське середовище було позбавлене глибоких історичних традицій, 
які детермінували напрямок розвитку краківського середовища. Ще з кінця XVIII 
сторіччя Львів міцними узами був пов’язаний -  в тому числі на архітектурному 
полі -  зі столицею габсбургської монархії -  Віднем. Це було викликане, між іншим, 
вирішальною роллю державного мецената в створенні сучасної інфраструктури 
столиці Галичини. Велике значення в розбудові міста відіграли також зосереджені 
тут численні галицькі господарські установи, а крім того  заможний і більш 
численний ніж у Кракові середній клас. Забудування міста на рубежі століть 
характеризувалось розмахом і великоміським масштабом. В нараховуючій на 
переломі століть 160 тисяч мешканців столиці Галичини щорічно споруджувалось 
близько 200 нових будинків. М онументальна і ж итлова архітектура Л ьвова  
дев’яностих років в принципі безпосередньо орієнтувалась на Відень.

На території Львова діяли також віденські архітектори. Будівельна 
кон’юнктура створювала ринок замовлень для самих талановитих. Щ о характерно 
-  на відміну від ситуації в передавтономний період -  вони одержували у Львові 
передусім приватні, а не урядові замовлення. Так, наприклад, відома віденська 
архітектурна фірма Фердинанд Фелльнер і Германн Гельмер в 1897-1898 роках 
спорудила на вулиці Міцкевича 6 престижний будинок Національного казино (Adels- 
Nationalcasino), який становить яскравий приклад перенесення модного у Відні в ті 
часи помпезного стилю необароко, що охоче використовував традиції архітектури 
І половини XVIII століття на львівському ґрунті34. Доказом популярності цього 
типу архітектури у Львові ще напередодні І світової війни є монументальний 
будинок „Avenue” на розі площі Міцкевича 6-7 і вулиці Коперника з 1908-1910 
років іншого віденця К арла  М айредера35. Фелльнер і Гельмер ще в 1901 році 
збудували ексклюзивний „Hotel G eorge” в характерних для цих архітекторів 
пізньоісторичних стильових шатах36.

Ф елльнер  та Гельмер звернулись до традиц ій  ф лорент ійського  
Quattrocento ще в іншій престижній будові, запроектованій для Львова -  в зведеному 
в 1897-1898 роках будинку філії Австро-Угорського банку на вулиці 3 Травня №  9 
(тепер Січових Стрільців)37.

Віденські архітектори також в другій половині XIX сторіччя пробували 
свої сили у львівських архітектурних конкурсах, однак без значного  успіху. 
Прикладом може послужити участь молодого Отто Вагнера в конкурсі на будинок 
Галицького Крайового Сейму у Львові. Виконаний в 1876 році класицистичний 
проект Вагнера не знайшов, однак, прихильності журі38.

Львів 1900-1914

Після 1900 року обидві галицькі метрополії розійшлись ще більше. Львів переживав 
кульм інацію  свого розвитку як столиця найбільш ої провінції Передлітавії. 
Стихійний ріст, що спирався на швидко дозріваючі капіталістичні відносини,



i sprzyjającej koniunkturze gospodarczej ośrodek lwowski mógł również objąć przo
downictwo w nowoczesności wprowadzanych do architektury galicyjskiej rozwiązań 
technicznych. Dotyczy to przede wszystkim żelbetu, stosowanego we Lwowie na znacz
nie większą skalę niż np. w Krakowie40.

Zależność architektury lwowskiej od Wiednia po roku 1900-zn a c z n ie  sil
niejsza niż w  Krakowie -  miała głównie charakter pośredni. Widoczne jest to wyraźnie 
przede wszystkim w architekturze secesyjnego Lwowa. Choć pierwsze dzieła lwowskiej 
secesji (Pasaż Mikolascha, nowy dworzec kolejowy, dom dra Segala) mająraczej uniwer
salny charakter, to jednak dość szybko pojawiająsię we Lwowie wyraźne wpływy archi
tektury Otto Wagnera. Przeniknęła ona przede wszystkim do architektury mieszkaniowej, 
również i w masowej, często banalnej postaci41.

W mniej sztampowej formie upowszechniał jąprzede wszystkim Jan Lewiń
ski, który wśród wielu architektów i budowniczych tworzących w tym czasie secesyjną 
architekturę mieszkaniową Lwowa zajmował szczególne miejsce. Lewiński -  profesor 
Politechniki Lwowskiej i współpracownik Juliana Zachariew icza-był równocześnie wła
ścicielem dużej firmy projektowo-budowlanej, w której praktykowała na początku stule
cia liczna grupa wybitnych lwowskich architektów młodszego pokolenia. W latach 1904- 
1908 Lewiński zrealizował m.in. interesujące zespoły architektury mieszkaniowej przy 
ulicach: Asnyka (Bohomolca) 3-7 , 8, 9, 11; Domagaliczów (Pawłowa) 1 ,2 ,3 ,  4; Ko
towskiego 8, 8a, 10, 10а; Łyczakowskiej 70; Kochanowskiego (Lewickiego) 14-16, 
Dwernickiego 4 (Muszaka)42.

Spośród nich wyróżnia się zespół mieszkaniowy przy ulicy Asnyka, uformo
wany wokół wewnętrznego dziedzińca41. Plastyka elewacji zdradza bezpośrednie inspira
cje architekturą Otto Wagnera i jego szkoły. Zwracająuwagę „wagnerowskie” attyki oraz 
majolikowa dekoracja elewacji.

Programowe nawiązanie do wiedeńskich kamienic mieszkalnych W agne
ra przy Linke Wienzeile widoczne jest przede wszystkim w narożnej kamienicy przy 
ulicy Sykstuskiej 15 (Doroszenki), róg Szajnochy (Bankiwska). Powstała ona w  latach 
1906-1907 według projektu Michała Ulama i Zygmunta Kędzierskiego44. W tym sa
m ym czasie konkurencyjne biuro architektoniczne Alfreda Zachariewicza i Józefa So
snowskiego zrealizowało „wagneriański” dom narożny Marii Szczepańskiej przy ulicy 
Romanowicza 1 (Saksahańskiego), róg Łozińskiego (Hertsena)41. Późnym przykładem 
tego typu wpływ ów  jest  dom narożny Józefa i A leksandra Elsterów, wzniesiony 
w latach 1909-1910 przez budowniczego Edmunda Żychowicza przy ulicy Sapiehy 3 
(Bandery) róg Łąckiego (Briulowa). W tym czasie Żychowicz realizował m.in. projekty 
architekta miejskiego Michała Łużeckiego46. Z tego samego czasu (1906-1909) po
chodzi najbardziej „wagneriańskie” dzieło architektury lwowskiej -  monumentalny 
gmach dawnej Szkoły Przemysłowej przy ulicy Snopkowskiej 47. Jego autorem był 
Władysław Sadłowski, wcześniej projektant nowego dworca kolejowego i także „wagne- 
riańskiej” siedziby Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego przy ulicy Chorążczyzna 7 
(Czajkowskiego) z lat 1905-1907 47.

Lata 1908-1914 zdająsię  być najciekawszym etapem rozwoju nowocze
snej architektury we Lwowie. Konfrontacja pomiędzy historycznym eklektyzmem, późną 
secesją a modernizmem przybrała tutaj przy tym inny niż w Wiedniu i Krakowie cha
rakter. Modernizm lwowski trzeba uznać z tego punktu widzenia za bardziej racjonal
ny i mniej dekoracyjny od krakowskiego. Do najbardziej aktywnych architektów lwow
skich zaliczał się w  tym okresie wspomniany jużA lfred  Zachariewicz, syn Juliana. Był



придавав місту характер космополітичної метрополії, охоче асимілюючи новації, 
які надходили з Відня. На порозі І світової війни львівське архітектурне середовище 
становило  при цьому вже сильний і викристалізований  осередок ран н ього  
модернізму34. В його формуванні надзвичайно щасливу роль відіграв симбіоз між 
Політехнічним інститутом, що навчав фахівців, і потребами метрополії, яка 
розвивалась стихійно. Завдяки Політехніці і сприяючій економічній кон’юнктурі 
львівський осередок міг також зайняти чільну позицію в актуальності технічних 
рішень, які впроваджувались в галицьку архітектуру. Це стосується передусім 
застосованого у Львові в більш значному ніж, наприклад, у Кракові, масштабі 
залізобетону40.

Залежність львівської архітектури від Відня після 1900 року -  значно 
сильніша, ніж у К ракові -  мала, перш за все, характер опосередкований. Це, 
передусім, дуже яскраво простежується в архітектурі сецесійного Львова. І хоча 
перші твори львівської сецесії (Пасаж Міколяша, новий залізничний вокзал, будинок 
доктора Сегаля) мають скоріше універсальний характер, однак досить швидко у 
Львові з’являються виразні впливи архітектури Отто Вагнера. Вона проникла зокрема 
до житлової архітектури, в тому числі в масовій, досить часто банальній формі41.

В менш  ш а б л о н н ій  ф орм і р о зп о в с ю д ж у в а в  її передусім  Іван  
Л евинський, котрий серед багатьох архітекторів і будівничих, які в ті часи 
формували житлову сецесійну архітектуру Л ьвова, займав особливе місце. І. 
Левинський -  професор львівського Політехнічного інституту і співпрацівник 
Юліана Захарієвича -  був одночасно власником великої проектно-будівельної фірми, 
в якій на початку століття практикувала численна група видатних львівських 
архітекторів молодшого покоління. В 1904-1908 роках Левинський реалізував цікаві 
ансамблі житлової архітектури на вулицях Асника (Богомольця) 3-7, 8, 9, 11; 
Домагаличів (Павлова) 1, 2, 3, 4; Котовського 8, 8а, 10, 10а; Личаківській 70; 
Кохановського (Левицького) 14-16, Дверницького 4 (Мушака)42.

Серед них визначається житловий комплекс на вулиці А сника, 
сформований навколо внутрішнього подвір’я43. П ластика фасадів розкриває  
безпосередній вплив архітектора Отто Вагнера та  його школи. Увагу на себе 
звертають „вагнерівські” аттики та майоліковий декор фасадів.

Програмне звертання до віденських житлових кам’яниць Вагнера на 
Linke Wienzeile помітне передусім в наріжній кам’яниці на вул Сикстуській 15 
(Дорошенка) ріг Шайнохи (тепер Банківська). Вона була зведена в 1906-1907 роках 
за проектом  М іхала У ляма та  Зигм унта К ен д зер сько го 44. В той самий час 
конкурентне архітектурне ательє Альфреда Захарієвича та Юзефа Сосновського 
ви конало  „ вагн ер ів ськи й ” наріж ний будинок М арії  ІД епансько ї на вулиці 
Романовича 1 (Саксаганського) ріг Лозинського (Герцена)45. Пізнім прикладом 
цього типу впливів є наріжний будинок Юзефа і Олександра Ельстерів, споруджений 
в 1909-1910 будівельником Едмундом Жиховичем на вулиці Сапєги З (С. Бандери) 
ріг Лонцького (К. Брюллова). В цей час Жихович реалізував в тому числі проекти 
міського архітектора Михайла Лужецького46. З тих самих років (1906-1909) походить 
найбільш „вагнерівський” твір львівської архітектури -  монументальний будинок 
колишньої Промислової школи на вулиці Снопківській 47. Його автором був 
Владислав Садловський, раніше проектант нового залізничного вокзалу і також 
„вагнерівського” будинку Галицького музичного товариства на вулиці Хоронщизна 
7 (Чайковського) з 1906-1907 років47.



absolwentem Politechniki we Lwowie oraz Politechniki w Wiedniu, k tórą ukończył 
w 1898 roku. Po epizodzie secesji, który zaznaczył się nie tylko udziałem Zachariewicza 
w  powstaniu jej dwóch najważniejszych dzieł: Pasażu Mikolascha i Dworca Głównego, 
ale i innymi interesującymi realizacjami, w których sięgał również do ludowych motywów 
huculskich i zakopiańskich48, około roku 1908 architekt dokonuje wyraźnego zwrotu ku 
modernizmowi.

W ia tach  1908-1910 Zachariewicz wzniósł przy ulicy Halickiej 21 dużą 
narożną kamienicę Bałłabana. Choć jej szczyty zostały zwieńczone falistą, postsecesyjną 
attyką, a półokrągły narożnik przykrywa historyzująca kopuła, to całość jest już  utrzymana 
w formach klasycy żującego modernizmu. Jeszcze większą klarowność modernistycznej 
formy nadał Zachariewicz pochodzącej z lat 1908-1911 dawnej siedzibie towarzystwa 
ubezpieczeniowego „Assicurazioni Generali” przy ulicy КорешікаЗ 49. Jej silnie zmoder
nizowana elewacja została jednak lekko zaakcentowana klasycyzującym detalem dekora
cyjnym. Szczególnie w gmachu „Assicurazioni Generali” Zachariewicz, który już  wcze
śniej wyraźnie inspirował się również architekturą wiedeńskąpoczątku X X  wieku, zbliżył 
się do dzieł Josefa Plećnika, w tym do plastyki jego wiedeńskiego Zacherl-Haus z lat 
1903-1905 50.

Dążenie do klasycyzowania wzmogło się w twórczości Zachariewicza 
w przededniu pierwszej wojny światowej. Najlepszymi przykładami tej tendencji są 
gmachy dawnego Akcyjnego Banku Związkowego przy placu Smolki (1911-1912), 
a przede wszystkim dawnego Banku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy ulicy 
Kopernika 4 (1912—1913)51. Migotliwa postsecesyjną dekoracyjność, widoczna jeszcze 
w  elewacjach Izby Handlowo-Przemysłowej, została tutaj zastąpiona ch łodną i wy- 
smakowaną estetyką zmodernizowanego klasycyzmu. Klasycyzującą artykulację otrzy
mała też wielka sala operacyjna Banku Ziemskiego, nakryta imponującą szklaną kopu
łą, która nawiązuje do podobnego wnętrza wiedeńskiej Pocztowej Kasy Oszczędności 
Otto Wagnera.

Ogólne wrażenie zależności architektury lwowskiej początku XX wieku 
od Wiednia jest  tylko częściowo słuszne. Skonsolidowana już  w  tym czasie szkoła 
lwowska osiągnęła wówczas własną niezależność. Niezależność tę chętnie manifesto
wała, zwalczając również wszelkie próby wypracowywania planów budynków rządo
wych dla Lw owa w Wiedniu. Tak było np. jeszcze w  roku 1913 w wypadku gmachu 
prokuratury lwowskiej. Przysłany z Wiednia projekt tego budynku, utrzymany w stylu 
nawiązującym do form rodzimych polskich, został poddany druzgocącej krytyce. Lwow
ski architekt Zbigniew Lewiński tak oto m.in. pisał na łamach „Czasopisma Technicz
nego” w obszernym artykule pod charakterystycznym tytułem :,,Polski s ty l"  importowa
ny z  Wiednia:

Architekci nasi narzekali nieraz na zalewanie naszych miast obcą  archi
tekturą. Otóż -  chcąc widocznie uniknąć tych narzekań -  Ministerstwo 
Robót Publicznych zaczyna nam „tworzyć rodzim ą architekturę” . [...] 
Przeliczono się jednak. Kaleczenie naszej architektury przez obcych 
i obdarzanie naszych miast pretensjonalnymi falsyfikatami może się spo
tkać tylko ze stanowczym protestem z naszej strony. Niech już  będzie 
pozostawione nam samym psucie lub tworzenie rodzimego stylu. Czy 
w ogóle ma rację bytu taka centralna fabrykacja planów na całe państwo, 
jak ą  założono obecnie w  wiedeńskim Ministerstwie Robót Publicznych?52



1908-1914 роки видаються найцікавішим етапом розвитку сучасної 
архітектури у Львові. Конфронтація між історичним еклектизмом, пізньою сецесією 
та модернізмом набула тут при цьому інший ніж у Відні і Кракові характер. З тієї 
точки зору львівський модернізм можна назвати більш раціональним і менш 
декоративним, ніж краківський. Один з найбільш активних львівських архітекторів 
цього періоду -  це згадуваний вже Альфред Захарієвич, син Ю ліана. Він був 
випускником Політехнічного інституту у Львові і Політехніки у Відні, яку закінчив 
в 1898 році. Після епізоду сецесії, який відзначився не лише участю Захарієвича в 
повстанні її двох найважливіших творів -  Пасажу М іколяша та Центрального 
вокзалу, але також іншими цікавими спорудами, при будуванні котрих він звертався 
також до народних гуцульських та закопянських мотивів48, близько 1908 року 
архітектор робить виразний зворот в бік модернізму.

В 1908-1910 роках Захарієвич зводить на вулиці Галицькій 21 велику 
нар іж ну  к а м ’яницю  Б а л а б а н а .  Х оч а  її верхівки були звінчені хвилястим , 
постсецесійним аттиком, а напівкруглий наріжник покриває історизуючий купол, 
в цілому вона вже витримана в формах класицистичного модернізму. Чіткість 
модерністичної форми Захарієвич придав також датованому 1908-1911 роками 
колишньому будинку Страхувального товариства „Assicurazioni Generali” на вулиці 
Коперника З49. Його значно модернізований фасад був, однак, легко акцентований 
класицистичними декоративними деталями. Особливо в будинку „Assicurazioni 
G e n e r a l i ” З а х а р ієв и ч ,  ко тр и й  вже ран іш е ви р а зн о  н ад и хався  в ід енською  
архітектурою початку 20 століття, наблизився до творів Йосипа Плечніка, в тому 
числі пластики його віденського Zacherl-Haus з 1903-1905 років50.

Прагнення до стилю класицизму посилилось в творчості Захарієвича 
напередодні І світової війни. Найкращі приклади цієї тенденції -  це будинки 
колиш нього Акціонерного банку на площі Смольки (1911-1912), а передусім 
колишнього Банку кредитного товариства землевласників на вулиці Коперника 4 
(1912 1913)51. М ерехтлива постсецесійна декоративність, визираю ча з фасадів 
Торговельно-промислової палати, була тут замінена холодною та вишуканою 
естетикою модернізованого класицизму. Класицистичну артикуляцію одержав 
також великий операційний зал Банку землевласників, покритий імпозантним 
скляним куполом, котрий перекликается з подібним інтер’єром віденської Поштової 
ощадної каси Отто Вагнера.

Загальне враження залежності львівської архітектури початку XX 
століття від Відня є лише частково слушним. Вже цілісна в ті часи львівська школа 
д осягла  власної незалежності. Цю незалежність вона охоче маніф естовала, 
переборюючи також всі спроби опрацювати плани урядових будинків у Відні. Так 
сталось, наприклад, ще в 1913 році у випадку будинку львівської прокуратури. 
Пр исланий  з Відня п роект  цього  будинку, витрим аний в стилі ф орм, що 
перекликались з рідними польськими, був підданий нищівній критиці. Львівський 
архітектор Збігнєв Левинський так писав на сторінках „Технічного Часопису” в розлогій 
статті під характерною назвою ,, Польський стиль ” Імпортований з Відня'.

„Наші архітектори нарікали не раз на заливання наших міст чужою 
архітектурою. Отож -  бажаючи правдоподібно уникати цих нарікань 
-  Міністерство публічних робіт починає для нас „створювати рідну 
арх ітектуру” . (...) О днак, прорахувались. Таке  калічення наш ої



Zorganizowana w 1910 roku we Lwowie wystawa architektury polskiej 
potwierdziła pluralizm i wyraźną wielowątkowość twórczości tamtejszego środowi
ska. Obok trwającego jeszcze historyzmu oraz silnego kierunku „zakopiańskiego” , 
poszukującego sposobu na styl narodowy w interpretacji architektury ludowej, repre
zentowany był również modernizm, którego najwybitniejszym przedstawicielem był 
Roman Feliński.

Wypowiadał się on wcześniej w formach secesyjnych, projektując m.in. halę 
pogrzebową na cmentarzu żydowskim oraz szereg kamienic czynszowych. Wśród nich na 
szczególną uwagę zasługuje monumentalna kamienica Mojżesza Rohatyna w narożniku 
ulic 3 Maja (Siczowych Strilciw 12) i Tadeusza Kościuszki z lat 1912 i 1913 ” . Jest ona 
może na gruncie lwowskim najlepszym przykładem wpływów środowiska monachijskiego 
po roku 1900. Zastosowanie przez Felińskiego -  świeżo upieczonego absolwenta Poli
techniki Monachijskiej -  stylizowanych form neobaroku i neogotyku było przeszczepie
niem na grunt lwowski popularnej w  stolicy Bawarii lokalnej mutacji niemieckiej secesji, 
którą może najlepiej wyraził w  swej twórczości Martin Diilfer54. Najważniejszym dziełem 
Felińskiego jest zrealizowamy około roku 1913 Dom Towarowy przy ulicy Szpitalnej 1. 
Stanowi on szczytowe osiągnięcie modernizmu lwowskiego, a także polskiego przed pierw
szą  w ojną  światową. Jest to wertykalna, pięciokondygnacyjna konstrukcja żelbetowa. 
Składa się na n ią  szkielet o profilowanych filarach i duże szklane tafle. Nowoczesność 
tego rozwiązania Andrzej K. Olszewski zestawia z londyńskim Kodak House i berlińską 
fabryką AEG Behrensa” .

*
* *

Wiedeń oddziałał niewątpliwie na architekturę Lwowa i Krakowa XIX wieku, istotnie 
determinując kształt estetyczny obu galicyjskich metropolii. Oddziaływanie to miało 
charakter zarówno wpływów bezpośrednich, jak  i pośrednich. Te ostatnie przybrały 
bardzo różne kształty, wynikające nie tylko z roli Wiednia jako stolicy monarchii habs
burskiej, ale i narastającego znaczenia W iedniajako metropolii artystycznej. Co jednak 
interesujące, oddziaływanie naddunajskiej stolicy przybrało inny charakter i znaczenie 
we Lwowie, a inny w Krakowie. Zasadniczy i bezpośredni wpływ Wiednia na architek
turę lw ow ską wynikał zarówno z roli czynników politycznych, jak  i sytuacji m iejsco
wego środowiska. W obu wypadkach jednak Wiedeń stanowi klucz do zrozumienia 
kształtu architektury lwowskiej i krakowskiej okresu historyzmu i modernizmu oraz 
wyrazu estetycznego obu miast.



архітектури чужинцями та обдаровування наших міст претенційними 
фальсифікатами може зустрітись лише з рішучим протестом з нашої 
сторони. Нехай вже залишиться для нас самих чи то зіпсування, чи 
створення родимого стилю. Чи взагалі має доцільність така центральна 
фабрикація планів для всієї держави, яку покладають на сьогоднішній 
день у віденському Міністерстві публічних робіт?”52

Організована в 1910 році у Львові виставка польської архітектури 
п ідтвердила плю ралізм  і виразну б агатотечійн ість  творчост і там теш н ьо го  
середовища. Поруч з триваючим надалі історизмом та сильним „закопянським” 
напрямком, який шукав народний стиль в інтерпретації народної архітектури, 
представлений був також модернізм, котрого найвиразнішим представником був 
Роман Фелінський.

Він вже раніше використовував сецесійні форми, проектуючи в тому 
числі похоронний дім на єврейському кладовищі, а також  ряд прибуткових 
кам’яниць.

Серед них особливої уваги заслуговує монументальна к а м ’яниця 
Моісея Рогатина на розі вулиць 3 Травня (Січових Стрільців 12) та  Тадеуша 
Костюшки з 1912-1913 років51. На львівському ґрунті вона є найбільш яскравим 
прикладом впливів мюнхенського середовища після 1900 року. Застосування 
Фелинським -  свіжоспеченим випускником мюнхенської Політехніки -  форм 
необароко і неоготики було прищепленням на львівському грунті популярної в 
столиці Баварії, мутації німецької сецесії, котру можливо найкраще виразив в своїй 
творчості Мартін Дульфер^.

Найважливішим твором Фелінського є реалізований близько 1913 року 
Універмаг на вулиці Ш питальній 1. Він становить кульмінаційне досягнення 
л ьв івського , а також  польського  модернізму перед І світовою  війною . Це 
вертикальна п’ятиповерхова залізобетонна конструкція. Складається вона з каркасу 
з профільованими пілонами та великих скляних плит. Сучасність цього рішення 
Анджей К. Ольшевский співставляє з лондонським Kodak House та берлінською 
фабрикою AEG Бергенса55.

*
* *

Відень, безумовно, впливав на архітектуру Львова і Кракова XIX сторіччя, суттєво 
детермінуючи естетичну форму обох галицьких метрополій. Цей вплив мав характер 
як безпосередніх, так і посередніх запозичень. Ці останні приймали дуже різні форми, 
витікаючі не лише з ролі Відня як столиці габсбургської монархії, але і зростаючого 
значення Відня як мистецької метрополії. Однак цікаво, що вплив наддунайської 
столиці приймав у Львові зовсім інший характер і значення, ніж у Кракові. 
Принциповий і безпосередній вплив Відня на львівську архітектуру виникав як з 
ролі політичних фак торів, так і з ситуації місцевого середовища. В обох випадках, 
однак, Відень становить ключ до зрозуміння форми львівської і краківської 
архітектури періоду історизму і модернізму, а також естетичного виразу обох міст.
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