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Historię Lwowa można opowiadać na wiele sposobów, dlatego historycy różnych 
narodowości, odpowiednio do swoich orientacji, stworzyli odmienne jej wersje1. 
W związku z tym mamy ukraińską, polską, sowiecką i żydowską wersję prze
szłości miasta2. Ukraińscy, niesowieccy historycy skupiają się przede wszyst
kim na tych okresach w dziejach miasta, gdy było ono ośrodkiem księstwa ha-
licko-wołyńskiego w stuleciach XIII-XIV, centrum odrodzenia narodowego 
w XVII-XIX lub też centrum funkcjonującej przez krótki czas Zachodnio-Ukra-
ińskiej Narodowej Republiki1. Sowieccy historycy najwięcej uwagi poświęcali 

1 I listoriograficzną analizę literatury o Lwowie zawiera: J. Skoczek, Dotychczasowy stan 
badań nad dziejami miasta Lwowa, Kwartalnik Historyczny 39: 1925, s. 3 3 6 - 3 5 0 ; 
Ł. Charewiczowa, Historiografia i miiośnictwo Lwowa, L w ó w 1938 (Biblioteka L w o w 
ska 37); A. Janeczek, Studia nad początkami Lwowa. Bilans osiągnięć i potrzeb badaw
czych. Rocznik Lwowski 1993/1994, s. 7 - 3 6 ; L Róskau-Rydel, Stan badań nad dziejami 
Lwowa w latach 1772-1848 [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Studia 
z dziejów Lwowa, t. 2, red. H. Żaliński, K. Karolczak, Kraków 1998, s. 3 6 3 - 3 7 3 ; 
H. Madurowicz-Urbańska, Lwów - stolica Galicji. Stan badań nad demograficznym, 
gospodarczym, cywilizacyjnym rozwojem miasta doby autonomicznej, Studia Austro-Po-
lonica5: 1997, s. 167-172 . Zob. też: tO. C. 3aaub, EiójtioepaębbiicmopiiMierna Jlbeoea 
y 2 eunycKux, JlbBiB 1948; E. M. Jla3e6a, T. O. Bopo6HoBa, 700 poKie M. Jlbeoea: 
6i6moepa<piHHu6 noKCwaucjiimepamypu, JlbBiB 1956; P. R. Magocsi , Galicia: A Histo-
rical Sumey and Bibliographic Guide, Toronto-Buffa lo-London 1985; Z. Budzyński, 
Bibliografia dziejów Rusi Czerwonej 1340-1772, R z e s z ó w 1990; O. J\. K T J J I H K , 

ImuoMoem dneepena do icmopiiMian i CLI YKpainu: noKa3HUK jtimepamypu, JlbBiB 

1995. 
2 Przytaczam jedynie wybrane pozycje: B. Me^ainea, Eapeu no Jlbeoee: XII-nepea» 
nojioetma XX eeKa. Coobimun, oóiuecmno, JUOóU, JlbBOB 1994; hmopin Jlbeoea, red. 
B. B. CeKpeTapioK, A. B. BopieHKO, M . B. BpHK, K H T B 1984; Jlbem. Icmopwmi 
napucu, red. f i . IcacBHM, O . CTe6jiifi, M . JIHTBHH, JlbBiB 1996; L. Podhorodecki, Dzieje 
Lwowa, Warszawa 1993: tamże bibliografie. 
1 M. r"ojiy6eu.b, Jlbdie, JlbBiB 1935; HamJIbeie. lOmneunuu3ÓipttuK, 1252-1952, Hbio-
MopK 1953. 
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tzw. okresowi największego rozkwitu miasta pod komunistycznymi rządami (1944— 
1947)4, polscy kształtują wizję miasta „semper fidelis" państwu polskiemu w la
tach 1340-1772 i 1919-19395, natomiast żydowscy określają Lwów mianem 
„Matka Izraela"6. 

Niezależnie od stopnia uszczegółowienia czy też sposobu przekazu, 
każda z tych wersji pomija lub podkreśla jedynie fakty i zdarzenia najlepiej od
powiadające narodowemu paradygmatowi7. Nawet wtedy gdy przedstawiają te 
same zdarzenia, ich interpretacje mogą się różnić. Mamy więc odmienne poglądy 
co do założenia miasta8, nadania mu prawa magdeburskiego1' lub też powstania 
uniwersytetu1". 

Na szczęście autorzy powstałych w ostatnim czasie prac historycznych 
próbują przekroczyć granice narodowościowe. Po upadku komunizmu takie trans
gresje są coraz rzadsze". Prawdopodobnie z czasem powstanie wielkokulturowa 
historia Lwowa, która wyprze dotychczasowe schematy narodowe. Jak dotąd, na
wet ogólne zarysy takiego syntetycznego podejścia nie dająjasnych odpowiedzi -
trzeba wykonać jeszcze wiele szczegółowych badań12. 

4 W ostatniej sowieckiej monografii o Lwowie, opublikowanej w r. 1984, 60% tekstu 
dotyczy komunistycznego okresu, pomimo iż reprezentował on jedynie 5% historii mia
sta, zob. Icmopin Jlbeoea..., s. 226-297. 
5 Podhorodecki, Dzieje Lwowa..., s. 162-173. 
6 M. Bałaban, Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku, Lwów 1909, s. 20. 
7 Zob. hasła dotyczące Lwowa: Encycłopedia of Ukrainę, t. 3, Toronto-Buffalo-Lon-

don 1993, s. 217-229; Encycłopedia Judaica, t. 2, Jerusalem 1971, s. 610-615. Ostatnie 
z przytoczonych dzieł wspomina Ukraińców głównie w związku z panującym we Lwo
wie antysemityzmem, natomiast pierwsze w ogóle nie wspomina o żydowskich pogro
mach. 
* Janeczek, Studia nad początkami..., s. 12-16. 
9 T . TOLUKO, 3 icmopii Mac^deGypjbMKo npaea y Jlbeoei (XlII-XVIIIj [w:] Jlbeie..., 

s. 45-60 . 
1(1 B. T. H e i m , JJamu na cjiy.itcói nauii: ncutbCbKO-yKpamcbKa ducKycin Kimpi XIX 
nonanmy XX cm. naeKono óamu sacnyeawm ynieepcwnemy y Jlbeoei, „ Y K p a i n a 
Moaep H a" 2-3 : 1999, s. 122-131. 
" Tę tendencją reprezentują następujące materiały z konferencji oraz poszczególne arty
kuły: Lemberg - Lwów - Lviv. Eine Stadt im Schnittpunkt europdischer Kulturen, red. 
P. FaBler, T. Held, S. Sawitzki, Koln-Weimar-Wien 1993; ApximeKmypa rwiwuhu 
XIX XX cm. Buópani Mamepiajiu Mbicnapodiwo cujuno3iyMy 24-27mpa<in>i 1994p., 
npuceHHenozo 150-piumo 3acttyaaiiH>t JJepMcaanozo ynuiepcumemy „Jlb«iecbKa 
nojtimexniKa", red. B. MepKec, M. Ky6euiK, E. rbthep, JlbBiB 1996; Lwów. Miasto..., 
t. 2; M . MyapHH, Jlbme: Mierno - cycnuibcmao - Kyjibmypa. 36ipmiK Hayxoeux npaub, 
t. 3, JlbBiB 1999; A. Woldan, Lemberg - Modeli einer Multikulturellen Stadt, He jajie)KHHH 
KyjibTypanoriHHHH nacormc «I» 13: 1998, s. 57-71. 
12 Najważniejsze projekty badawcze związane z najwcześniejszym okresem istnienia 
Lwowa zob. Janeczek, Studia nad początkami..., s. 27-28. O ile mi wiadomo, nikt nie 
podjął próby stworzenia takiej listy dla późniejszej historii miasta. 
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Ja wyznaczyłem sobie skromny cel - na podstawie najnowszych pu
blikacji spróbuję w niniejszym artykule przedstawić wielokulturową historię 
miasta. 

Najwięcej kontrowersji budzą najwcześniejsze dzieje Lwowa. Trady
cyjnie początki Lwowa wiąże się z ruskim, halickim księciem Danielem Romano-
wiczem (1202-1264), który założył je na kilka lat przed pojawieniem się wzmian
ki o mieście w Latopisie halicko-wołyńskim pod datą 1256 lub - według innej 
interpretacji - w 1259 i nazwał gród od imienia swego syna Lwa (ur. ok. 1228, zm. 
1300)'\ Przeprowadzone dziesięć lat temu wykopaliska archeologiczne wykaza
ły, iż miasto było nieprzerwanie zamieszkane od końca V wieku, co oznacza, że 
Lwów jest jedną z najstarszych miejskich osad środkowo-wschodniej Europy14. 
Niektóre podobne osady, jak na przykład położone na Wołyniu Zimne, nigdy nie 
przekształciły się w miasto. Inne - takie jak sąsiedni Halicz, Chełm czy Włodzi
mierz - przez krótki okres pełniły funkcje stolic średniowiecznych księstw, po 
czym podupadły i pozostały w tym stanie na zawsze. W odróżnieniu od nich osa
da, która stała się Lwowem, rozrastała się. 

Na stały rozwój miasta wpływało kilka czynników. Pierwszym i naj
ważniejszym było jego dogodne położenie na skrzyżowaniu dwóch ważnych szla
ków. Jeden to pas lądu oddzielający baseny Morza Czarnego i Bałtyku, natomiast 
drugi był wielkim średniowiecznym traktem handlowym, łączącym Zachód ze 
Wschodem, wokół którego „obracał się średniowieczny zespół handlowy". Dzię
ki swojemu położeniu Lwów przekształcił się w centrum handlu i magazyn napły
wających ze Wschodu i Południa towarów. Na pochodzącej z wieku XIV mapie 
Katalonii znajduje się następujący opis Lwowa: „Kupcy przybywają do tego mia
sta ze wschodu i opuszczają je przez Niemieckie (Bałtyckie) Morze do «Flan-
drii»'"\ Na skrzyżowaniu tych szlaków musiała powstać jakaś większa osada. Jak 
dotąd, nie znamy odpowiedzi na pytanie - kim byli jej pierwsi mieszkańcy. Jedna 
grupa naukowców uważa, że miasto było zamieszkane od wieku V do X przez 
Chorwatów, czyli irano-alańskie koczownicze plemię, asymilujące się stopniowo 
z prowadzącymi osiadły tryb życia Słowianami. Według innej interpretacji pier
wotni mieszkańcy Lwowa byli częścią jednolitej słowiańskiej wspólnoty, która 
później podzieliła się na wschodnią i zachodnią. Polscy i ukraińscy historycy nie 
mogą dojść do porozumienia co do tego, czy istniała i kiedy powstała wyraźna 
etniczna granica pomiędzy tymi odłamami, a jeżeli tak, to do kogo należał region, 

13 Jlimonuc pycbKitu. 3a InamcbKUM CHUCKOM, przekł. Jl. MaKOBem,, KHIB 1989, 
s. 417; A. Czołowski , Historia Lwowa od założenia do roku 1600, L w ó w 1925, s. 4 - 5 . 
14 B. rieTerHpHH, B. IBHHOBCł>KHH, Cepedmoaima apxeojiozix Jlbeoea: nidcyMKu 
inepcneicmueu [w:] ramap>KO-BommcbKadepoKaea:nepedyMom, euHUKHenHH, iemopin, 
Kymmypa, mpaduąu, JlbBiB 1993, s. 4 1 - 4 3 . 
15 R. IcaeBHH, HK euHWOio Mierno nid Hcaecm Jlbeie [w:] Jlbeie..., s. 20. 
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który później nazwano Galicją16. Zwolennicy obydwu teorii mogą nie mieć racji, 
gdyż wątpliwe jest czy w tamtych czasach etniczne granice pokrywały się z poli
tycznymi. Mniej więcej w latach 950-970 to terytorium prawdopodobnie było 
wschodnim pograniczem Państwa Wielkomorawskiego. Pewniejsze jest natomiast, 
że w roku 981 region Lwowa tworzył zachodnie pogranicze Rusi17. 

Ten schemat pogranicza załamał się w roku 1199, kiedy to Księstwo 
Halickie stało się częścią Rusi Halicko-Wołyńskiej, które w późniejszym czasie 
kontrolowało nawet Kijów - pierwotną stolicę Rusi. Stało się to przed tataro-mon-
golskim najazdem w połowie wieku XIII, który spowodował między innymi ma
sową migrację ludności na zachód i północ od Lwowa. Ci uciekinierzy stali się 
ekonomicznym i politycznym bodźcem do rozwoju tego obszaru. Właśnie w tym 
czasie, w odpowiedzi na zajęcie i zniszczenie Halicza - starej stolicy księstwa -
został założony Lwów. Lokowano go prawdopodobnie obok starej osady jako 
umocnienie, któremu nadano status miasta1 s. 

Około roku 1270 Lwów stał się stolicą Rusi Halicko-Wołyńskiej i za
chował ten status aż do jej upadku. Od samego początku miasto funkcjonowało 
jako administracyjny i handlowy ośrodek, a jego ekonomiczne wpływy sięgały 
Azji Mniejszej, doliny Wołgi, Krymu oraz Mołdawii. Ormiańskie dokumenty 
z wieku XIV określają Lwów tego okresu jako „najbardziej błogosławioną i do
stojną macierz miast, strzeżoną przez Boga [...] błogosławioną, przez Boga chro
nioną, sławną i znaną królewską i chrześcijańską macierz [...], najbardziej błogo
sławioną, strzeżoną przez Boga, sławną macierz miast królów chrześcijańskich"'1'. 
W Spisie ruskich miast bliskich i dalekich (druga połowa XIV w.) miasto zostało 
określone jako „Wielki Lwów". 

Od samego początku Lwów bez wątpienia miał charakter wieloetniczny. 
Daniel i Lew byli prawosławnymi Rusinami. Większość mieszkańców miasta 
prawdopodobnie też. Księstwo utrzymywało stałe kontakty ze światem katolic
kim poprzez śluby z członkami polskich, węgierskich i austriackich dynastii kró
lewskich, niemiecką kolonizację i stosunki z Rzymem. Oprócz prawosławnych 
i katolików we Lwowie żyło kilka wschodnich narodowości. Dokument, zatwier
dzający status miasta jako lokowanego na prawie magdeburskim, zawiera klucz 
do etnicznej struktury jego mieszkańców. Zostali w nim wymienieni: Ormianie, 

16 Inne propozycje zob. fl. ICUCBHH, ykpauta daem i niwa. Hapod, pemzin, Kyjtbmypa, 
JlbBiB 1996 oraz M. Parczewski, Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży et
nicznej w Karpatach. U progu źródeł rozpadu Słowiańszczyzny na odłam wschodni 
i zachodni, Kraków 1991. 
17 Zob. Magocs i , Galicia..., s. 4 6 - 5 0 . 
18 IcaeBHH, HK ewtuKJio Mierno..., s. 1 4 ; <J>. KOTJIHP, 0opMupoeaHite meppumopuu 
u eo3HUKHoeemie zopodoe rajiuąKo BOJIMIICKOU Pyeu IX-XIII««., KHCB 1 9 8 5 , s. 1 6 3 

1 6 4 . 
19 IcatBHM, fli< euHuiaio Mierno..., s. 9 - 1 0 , 22. 
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Tatarzy, Żydzi i tajemniczy „Saraceni"20, których historycy kolejno identyfikowa
li z Karaimami, Turkami, Arabami, a nawet Genueńczykami21. 

Po śmierci ostatniego księcia halickiego w roku 1324 i krótkim okresie 
rządów przejściowych w latach 1340-1387 miasto, jak i całe księstwo stało się 
przedmiotem waśni między polskimi i węgierskimi królami oraz litewskimi ksią
żętami. W roku 1340 polskie i niemieckie wojska króla Kazimierza III Wielkiego 
zdobyły miasto. W roku 1356 Kazimierz Wielki wprowadził (czy też, jak ujęliby 
to niektórzy historycy, ponownie wprowadził) samorząd, funkcjonujący zgodnie 
z zasadami prawa magdeburskiego22. Miasto się rozrosło, a jego centrum przesu
nęło się nieco na południowy wschód. W roku 1380 król Polski i Węgier Ludwik 
I Andegaweński nadał miastu inny, ważny przywilej - prawo składu, który utrwa
lił pozycję Lwowa jako ważnego ośrodka handlowego, ponieważ zgodnie z nim 
każdy przejeżdżający przez miasto kupiec winien był się w nim zatrzymać i handlo
wać swoim towarem przez 14 dni23. Ten przywilej przyczynił się też do znaczne
go wzbogacenia kupców lwowskich, którzy zmonopolizowali cały handel między 
Wschodem a Królestwem Polskim. Lwów został ostatecznie przyłączony do Pol
ski w roku 1387, a później - w 1435 - stał się stolicą polskiej prowincji, zwanej 
województwem ruskim. 

Pod panowaniem polskich królów (1387-1772) miasto pełniło również 
funkcje twierdzy wojskowej, słynącej jako „forteca nie do zdobycia", aż do po
czątku XVIII wieku, kiedy to Lwów został zajęty przez Szwedów. Ten okres hi
storii miasta naznaczony był klęskami nękającymi średniowieczne społeczeństwo, 
między innymi epidemiami, oblężeniami, rokoszami i pożarami, z których naj
większy wybuchł w roku 1572 i zniszczył niemal wszystkie drewniane budynki. 
Pożar ten zakończył drewniany okres miejskiej architektury. Od tej chwili miasto 
było budowane z kamienia. 

Jako stosunkowo bezpieczne i bogate miasto, Lwów przyciągał bardzo 
różnych ludzi. Historyczne dokumenty świadczą o tym, że około 1/3 wszystkich 
mieszkańców, którzy otrzymali miejskie prawa od wieku XV do pierwszej poło
wy XVII, stanowili rzemieślnicy i kupcy utrzymujący się z handlu24; około 40% 
imigrantów przybyło do Lwowa z polskich i niemieckich ziem25. Polscy królowie 
sprzyjali niemieckiemu i żydowskiemu osadnictwu we Lwowie. W mieście osie-

20 M. Kanpajib, IJpueuieiMierna Jlbeoea (XIV-XVIII cm.), JlbBiB 1998, s. 27-28. 
21 R. flaiuKeBHH, Pycb i Cipia: e3aeM03e'n3Ku XIII-XIV cm, 3anHCKH HayKOBoro 
ToBapHCTBa iMeHi T. LUeBHeHKa 228: 1994; Janeczek, Studia nad początkami..., s. 27. 
22 Zob. przyp. 9 i 21. 
23 Tekst przywileju zob. Kanpajib, Tlpuelnei..., s. 44-45. 
24 E. Nadel-Golobić, Armenians and Jews in Medieval Lvov. Their Role in Oriental 
Trade, 1400-1600, Cahiers du Monde russe et sovietique 20 (3^t): 1979, s. 352. 
25 M. Kanpajib, JJeMoepatpiH Jlbeoea XV~nepmo'i nowemu XVI cm. [w:] Jlbeie..., 
s. 74. 

1 5 



dlali się również: Ormianie, Szkoci, Wołosi, Węgrzy, Grecy i Czesi26. Tak więc 
imigranci napływali do Lwowa głównie z Zachodu, przez Kraków i Przemyśl. 
Obszary położone na peryferiach, szczególnie na północ od kontynentalnego szla
ku handlowego, potrzebowały zasobów ludzkich, aby rozwijać się ekonomicz
nie27. Miasto również nie mogło się bez nich obyć. Ruskie (ukraińskie) wojewódz
twa w stuleciach XV-XVII dostarczyły 20-25% mieszkańców28. 

W średniowieczu i na początku czasów nowożytnych mieszana popula
cja miasta stale rosła. W czasach Księstwa Halickiego we Lwowie żyło 2-3 tys. 
osób. Na początku wieku XV ich liczba wzrosła do 5,5 tys. Najbardziej intensyw
ny wzrost populacji był związany ze zwiększeniem obrotów handlowych w wieku 
XIV i w pierwszej połowie XVII. W latach 1572-1591 we Lwowie żyło 12 tys. 
osób, a w 1592-1620 - już 29 tys., ale w porównaniu z innymi europejskimi mia
stami tego okresu Lwów był aglomeracją średniej wielkości29. Rozwój Lwowa 
przebiegał zgodnie z ogólnym schematem urbanizacji środkowo-wschodniej Eu
ropy, gdzie w miastach z reguły żyło mniej ludzi niż w skupiskach położonych 
dalej na zachód30. 

Tym, co szczególnie wyróżniało Lwów, była jego wyjątkowo bogata 
wieloetniczna populacja. W drugiej ćwierci XVI wieku tworzyli ją: Polacy (38%), 
Rusini (Ukraińcy 24%), Niemcy (8%), Żydzi (8%) oraz Ormianie (7%). Żadne 
inne miasto Rzeczypospolitej, a może i Europy nie mogło się pochwalić pięcioma 
grupami narodowościowymi, z których każda stanowiła ponad 5% mieszkańców31. 
Życie religijne cechowała podobna barwność. We Lwowie żyli: katolicy, prawo
sławni, monofizyci (ormiańscy chrześcijanie) oraz Żydzi. Przy końcu XVI wieku 
niemiecki kupiec Martin Gruneweg, który przeżył we Lwowie dwadzieścia lat, 
napisał w swoich wspomnieniach, że Lwów przypomina mu Wenecję, z tłumem 
„ludzi ze wszystkich krajów świata"12. 

26 J. Motylewicz, Społeczność miejska a grupy narodowościowe w miastach czerwono-
ruskich w XV-XVUl w. Problem przemian w trwałości więzi społecznych [w:] Miasto 
i kultura ludowa w dziejach Białorusi, Litwy i Ukrainy, red. J. Wyrozumski, Kraków 
1996, s. 92; Nadel-Golobić, Armenians..., s. 368. 
27 J. Półćwiartek, Miejsce religii w kształtowaniu oblicza etnicznego społeczności miast 
południowo-wschodnich obszarów Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych [w:] Mia
sto i kultura..., s. 218. 
28 Kanpanb, /JeMoepatpw..., s. 74-75. 
29 W XV w. żyło w Krakowie 12 tys. osób, Wrocławiu - 19 tys., Gdańsku - prawie 20 
tys., natomiast w Kolonii, Norymberdze i Pradze - ok. 50 tys. Największymi średnio
wiecznymi miastami były: Wenecja, Mediolan i Neapol. W każdym z nich żyło ponad 
100 tys. osób. 
,0 P. M. Hohenberg, L. H. Lees, The Making of Urban Europę, 1000-1950, Cambridge, 
Mass., and London 1985, s. 53, 109. 
31 Kanpajib, JJ,eMozpaqbiH..., s. 72. 
32 Zob. ił. IcaeBHM, Haudaeitwuit onuc Jlbeoea, „)KoBTeHb" 10: 1980, s. 109; Idem, 
YKpauia daeuH i nona, JlbBiB 1996, s. 1 4 3 - 1 4 4 , 
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Mieszanka różnych narodowości przyczyniła się do kulturowego bogac
twa i różnorodności Lwowa. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż średniowieczne 
pojęcia „kultura i nacja" różniły się zasadniczo od współczesnego rozumienia tych 
terminów. Średniowieczna wielokulturowość miała wyraźnie społeczny wymiar. 
Miasto było jednocześnie pośrednikiem i tyglem kilku średniowiecznych kultur -
szlachty, mieszczan i chłopów. Różniły się one nie tylko w sensie materialnym, 
ale również co do wartości, mentalnie oraz stylem życia33. 

Stara ruska elita zareagowała na podporządkowanie ziem ruskich pol
skim królom poprzez asymilację z kulturą polską, w wyniku czego powstał szcze
gólny typ Gente Rutheni natione Poloni, który razem z etnicznie polską szlachtą 
stworzył wielokulturową „narodowość szlachecką, a równocześnie wspólnotę 
polityczną"34. Opierała się ona na „sarmackim" micie mówiącym o pochodzeniu 
szlachty ze Wschodu. Gdy szlachcic był Polakiem czy też Ukraińcem, twierdził 
niezmiennie, że pochodzi od królewskich Sarmatów i Scytów, którzy z kolei wy
wodzili się w prostej linii od biblijnego Adama". Do XVIII wieku szlachta nie 
dominowała ani politycznie, ani ekonomicznie. Jednak „sarmackie" wzorce wy
warły głęboki wpływ na kulturę mieszczan36, co przejawia się w dziełach takich 
tworzących w/lub o Lwowie poetów, jak Sebastian Klonowicz (Sebastianus 
Fabianus Acernus, 1545-1602) i Jan Turobiński (loannes Turobines Ruthenus, 
151 1-1575)37. 

Obyczajowość wiejskich okolic Lwowa również stanowiła ważny aspekt 
jego wielokulturowości. Miasto przez wieki pozostawało wyspą na środku ogrom
nego morza wsi. Jednak chłopi stanowili jedynie niewielką część (ok. 15-20%) 
tych, którzy otrzymywali prawa miejskie w wiekach XV-XVII. Procent żyjących 
w mieście chłopów był prawdopodobnie większy, gdy weźmiemy pod uwagę prze
bywających w nim nielegalnie3". Miejscowi chłopi zajmowali najniższe szczeble 
społecznej hierarchii, jednak stały ich napływ potwierdzał obecność ruskiej i pra
wosławnej ludności we Lwowie. Polski badacz Władysław Łoziński określił tę 
sytuację następująco: „było w nim mało Rusinów, ale dużo Rusi"39. 

33 J. Burszta, Kultura ludowa - kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa 1974, 
s. 35; zob. też Półćwiartek, Miejsce religii..., s. 211-212. 
14 A. Zięba, Gente Rutheni, natione Poloni. Z problematyki kształtowania się ukraińskiej 
świadomości narodowej w Galicji, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej PAN 2: 1995, 
s . 6 1 - 6 3 . 
35 A. Walicki, Poland between East and West. The Controversies over Self-Definition 
and Modemization in Partitioned Poland, Cambridge, Mass., 1994, s. 9-11. 
36 K. Ślusarek, Szlachta miejska w Galicji. Studium na przykładzie Lwowa i Obertyna 
[w:] Lwów. Miasto..., t. 2, s. 97. 
37 yKpai/tcbKa noe3in XVI cmommnm, KHTB 1987, passim. 
38 K a n p a j i b , ^ e , u o < Y « / ( / » w . . . , s . 7 4 - 7 5 . 
39 W. Łoziński, Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie w XVI~XV1I wieku, Lwów 1892, 
s. 3 0 7 . 
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Mieszczanie-katolicy cieszyli się, zgodnie z prawem magdeburskim, sta
tusem obywatela: kontrolowali oni samorząd oraz dominowali w politycznym 
i kulturowym krajobrazie miasta. W średniowieczu i na początku czasów nowo
żytnych mieszkańcami Lwowa w 50% byli katolicy. Prawdopodobnie w żadnym 
innym mieście Rzeczypospolitej nie było tak dużej dysproporcji pomiędzy miesz
kańcami miasta i wsi w zakresie przynależności do Kościoła katolickiego40. 

Z upływem stuleci etniczny skład katolickiej wspólnoty ulegał zmia
nom. Pierwszy kronikarz miasta Józef Bartłomiej Zimorowicz (1597-1677) po
dzielił historię Lwowa, po wygaśnięciu ruskiej dynastii, na dwa okresy - Leopolis 
Germanica (Lwów niemiecki) oraz Leopolis Polonica (Lwów polski), a jako cezurę 
zaproponował rok 155141. Do roku 1340 w mieście przeważały wpływy niemiec
kie. Większość mieszczan była narodowości niemieckiej, a język niemiecki był 
jedynym językiem administracji. Jednak brak religijnych, prawnych, a następnie 
również językowych barier (w tym czasie łacina jako lingua franca wyparła język 
i polski, i niemiecki) sprzyjał międzyetnicznym ślubom w obrębie katolickiej wspól
noty i stopniowo doprowadził do asymilacji niemieckojęzycznych mieszkańców 
z polską kulturą42. 

Katolicka wspólnota ulegała coraz większej polonizacji. Podobnie pra
wosławni Grecy, Wołosi, Serbowie i Mołdawianie asymilowali się z miejscową 
ruską kulturą. W odróżnieniu od katolików i prawosławnych, Ormianie zachowy
wali swoją etniczną odrębność. Nawet ormiańsko-monofizycka wspólnota nie była 
jednolita - ulegała podziałowi według języka oraz miejsca pochodzenia. Więk
szość żyjących we Lwowie Ormian pochodziła z Krymu i mówiła po kipczacku 
(tatarsku). Mniejsza grupa przybyła z Wołoszczyzny władała językiem ormiań
skim. W średniowiecznym społeczeństwie Ormianie należeli do miejskiej klasy 
średniej, a już przy końcu XVI wieku we Lwowie kupcy ormiańscy przewyższali 
liczebnością kupców polskich i ruskich43. 

Podobnie jak Rusinów, Ormian uznawano za obywateli drugiej katego
rii (incolae). Taka dyskryminacja w słynącym z religijnej tolerancji państwie pol
skim była raczej lokalną osobliwością, a nie powszechną regułą. Okres religijnej 
tolerancji zakończył się wraz z upływem XVI wieku. Wtedy to Kościoły ruski 
i ormiański znalazły się w ostrym konflikcie z protestantyzmem i reakcyjną kato
licką kontrreformacją. W jego wyniku część zwierzchników Kościołów prawo-

40 Półćwiartek, Miejsce religii..., s. 222; Z. Budzyński, Ludność pogranicza polsko-ru
skiego w drugiej polowie XVIII w., t. 2, Przemyśl-Rzeszów 1993, s. 329. 
41 J. B. Zimorowicz, Opera ąuibus res gestae urbis Leopolis illustrantur, Lwów 1899, 
s. 37. 
42 Motylewicz, Społeczność miejska..., s. 96. Homogenicznie (w ścisłym znaczeniu tego 
słowa) ta kultura nie była ani słowiańska, ani katolicka, szczególnie w XVI w., gdy wraz 
z nadejściem reformacji sporą część miejscowej ludności zaczęli stanowić protestanci. 
43 Nadel-Golobić, Armenians..., passim. 
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sławnego i ormiańskiego zawarła z Rzymem kompromis - w roku 1596 powstał 
ruski Kościół greckokatolicki, a w 1635 Kościół ormiański katolicki. Obydwa ko
ścioły uznały zwierzchnictwo papieża, z zachowaniem pierwotnego obrządku44. To 
wydarzenie dało początek intensywnej asymilacji obydwu grup z narodowością 
polską. Ponieważ Ormianie byli mniej liczni, asymilowali się o wiele szybciej45. 

Mogłoby się wydawać, że u progu nowych czasów katolicyzm wygrał 
bitwę o hegemonię w mieście. Jednak odrodzenie prawosławia stanęło jej na dro
dze. Na przełomie stuleci XVI/XVII we Lwowie zostało założone prawosławne 
Bractwo Zaśnięcia Bogarodzicy, które prowadziło własną szkołę i wydawnictwo. 
Dla żyjących w Rzeczypospolitej prawosławnych Ukraińców i Białorusinów Lwów 
stał się jednym z największych ośrodków intelektualnych. Paradoksalnie sukces 
prawosławnego oporu bazował na kulturowych elementach zapożyczonych od jego 
przeciwników. Lwowska prawosławna szkoła przyjęła program i metody naucza
nia kolegiów jezuickich46. Biorąc pod uwagę ruskie prawosławne odrodzenie, nie 
dziwi, iż moskiewski drukarz Iwan Fiodorów zmuszony do ucieczki ze swojej 
ojczyzny, w której jego zawód uważany był za „czarnoksięski," znalazł schronie
nie w lwowskim bractwie w roku 1572. Tu jego rzemiosło było wyjątkowo przydat
ne, ponieważ dostarczało broni do walki z katolicyzmem. Trwające sto lat ostre 
starcie między Kościołami katolickim i prawosławnym zakończyło się porażką tego 
ostatniego. Kościół greckokatolicki utrwalił swoją pozycję we Lwowie i w całym 
województwie ruskim. 

Prawdziwym wyzwaniem dla katolicyzmu była inna wielka i niezasymi-
lowana wspólnota - Żydzi. Oprócz Polaków byli oni jedyną narodowością, której 
liczba przedstawicieli we Lwowie ciągle rosła. Przy końcu XVI wieku we Lwo
wie było ich więcej niż Ukraińców i Ormian. Ta diaspora o odmiennych i staro
dawnych tradycjach kulturowych podlegała społecznej segregacji i wyłączeniu 
z politycznego życia miasta. W tym sensie przybyli ze wschodu i z zachodu Żydzi 
byli bardzo podobni do Ormian. Pomimo iż we Lwowie Żydzi nie mieli praw 
miejskich, cieszyli się jednak pewnymi przywilejami, nadanymi przez polskiego 
króla. Jako poddani króla podlegali jurysdykcji starosty królewskiego oraz ży
dowskiej starszyzny. We Lwowie Żydzi trudnili się handlem, rzemiosłem, lichwą 

" B. A. Gudziak, Crisis and Reform: the Kyivan Metropolitanate, the Putriarchate of 
Conskmtinople, and the Genesis ofthe Union ofBrest, Cambridge 1998. 
45 JI. / l a u i K e B H M , yKpauHCKO-apMHHcme cesau n XVII eeice. CóopnuK doKyjueHmoe, 

KneB 1969, s. 25-26. W XVIII w. we Lwowie żyło jedynie kilkaset niezasymilowanych 
Ormian, zob. R. A. Mark, Polnisches Bastion und ukrainisches Piemont, Lemberg 1772-
1921 [w:] Lemberg..., s. 48; G. Siudut, Pochodzenie wyznaniowo-narodowościowe lud
ności Mu/opolski Wschodniej i Lwowa wedle spisu ludności z 1931 roku [w:] Lwów. 
Miasto..., t. 2, s. 275. 
4'' I. Sevcenko, Ukrainę hetween East and West: Esseys on the Cultural History to the 
Early Eighteenth Century, Edmonton-Toronto 1996, s. 4. 
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oraz inną działalnością finansową. Wśród lwowskich Żydów istniała również gru
pa nie wykonująca żadnego określonego zawodu. Pomimo iż prawo miejskie ogra
niczało Żydów, lwowscy chrześcijanie skarżyli się, że kontrolują oni ekonomicz
ną działalność miasta. Chrześcijanie tolerowali Żydów, ale czasami Żydzi stawali 
się ofiarami pogromów47. 

Przy końcu XVI wieku Lwów stał się dużym ośrodkiem kultur: polskiej, 
ukraińskiej, żydowskiej i ormiańskiej. Za pośrednictwem publikowanych tu ksią
żek oraz absolwentów szkół miasto wywierało niemały wpływ na środkowo
wschodnią Europę. Kulturowy rozkwit Lwowa dobiegł końca około połowy XVII 
wieku, kiedy miasto stopniowo zaczęło tracić na znaczeniu. Jego upadek przy
spieszyło kilka czynników, między innymi: zamiana handlowych szlaków lądo
wych na morskie oraz wzrost wpływów polskiej szlachty. 

Gdy w roku 1772 imperium Habsburgów zaanektowało Galicję, Lwów 
znajdował się w opłakanym stanie. Pierwsze raporty austriackich urzędników oraz 
opisy podróżników zwiedzających miasto mówią o wyjątkowo złym stanie ulic 
i domów, z których wiele było opuszczonych lub zrujnowanych. Kiedy austriacki 
monarcha Józef II po raz pierwszy przybył do Lwowa, jego zaprzężona w szóstkę 
koni karoca ugrzęzła w błocie w samym centrum48 - był to sygnał, iż należy coś 
przedsięwziąć, aby poprawić warunki życia w mieście. 

Lwów stał się stolicą największej austriackiej prowincji - Galicji, obej
mującej dawne województwa ruskie i bełskie, zamieszkane przeważnie przez Ru
sinów (Ukraińców). Oficjalnie prowincję tę określano jako Królestwo Galicji 
i Lodomerii - jej nazwa odwoływała się do średniowiecznego Księstwa Halicko-
Włodzimierskiego. Gdy nazwa prowincji przywoływała przeszłość, administracja 
austriacka robiła wszystko, by jej stolica przybrała nowoczesny wygląd. Lwów 
utracił swoją tradycyjną pozycję centrum handlu - tę rolę przejęło miasto Brody, 
usytuowane na austriacko-rosyjskiej granicy, natomiast funkcję największej twier
dzy wojskowej pełnił, położony na wschodzie, Przemyśl. W latach 1772-1825 
wszystkie fortyfikacje miasta zostały zburzone, a w ich miejscu powstały szerokie 
ulice i bulwary. Ten sposób przebudowy miasta był cechą charakterystyczną urba
nistycznej polityki Habsburgów. We Lwowie przebudowa nastąpiła o wiele wcze
śniej aniżeli w Wiedniu (1857) czy Grazu (1870)4''. Dopiero gdy we Lwowie 

47 I. Róskau-Rydel, Die Sladt der verwischlen Grenzen. Die Geschichte Lembergs von 
der Griindung his zur ersten Teilung Polens (1772) [w:] Lemberg..., s. 34-35; Menainefl, 
Eepeu...,s. 90-92. Silnym antysemickim nastrojom daje wyraz S. Klonowicz, PoKCOJiamH 
[w:] yKpuiitibKa noesin..., s. 151. 
m F. Kratter, Briefe Uber den itzigen Zustand von Galizien. Ein Beitrag zur Stalistik und 
Menschenkentnisse, t. 2, Leipzig 1786, s. 155. 
m M. BeB3, ykpamcbKi mpaHctpopMatfii ugHmpanbHoi •lacnumu Mierna Jlbeoea y XX 
cm. [w:| ApximeKtnypa lawiuim..., s. 53-69; O. Czerner, Przekształcenia architekto
niczne Lwowa w latach 17721848, ibidem, s. 79. 
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w latach 1861-1871 powstała kolej i stał się on handlowym pośrednikiem między 
Wiedniem a rosyjskimi portami na Morzu Czarnym, miasto mogło się odrodzić 
jako centrum handlu. Nowe tendencje spowodowały szybki wzrost liczby miesz
kańców miasta pod austriackimi rządami z 29,5 rys. w roku 1776 do 212 tys. 
w roku I91350. 

W porównaniu z innym europejskimi miastami w XIX wieku rozwój 
Lwowa był imponujący, ale nie wyjątkowy. Miasto nie było jednym z 40 najwięk
szych aglomeracji Europy, jednak bez wątpienia należało do 40 największych 
aglomeracji środkowo-wschodniej Europy51. W innych miastach następowały inten
sywniejsze przemiany52. Jednak w pewnym sensie rozwój Lwowa, dzięki specy
ficznej ekonomicznej koniunkturze, był wyjątkowy. Industrializacja zaledwie 
musnęła austriacką Galicję. Jedynym poważnym wyjątkiem był miejscowy prze
mysł naftowy. Galicja pozostawała jedną z najbiedniejszych i najgęściej zaludnio
nych prowincji Europy. To zacofanie było widoczne w trakcie Powszechnych 
Wystaw Krajowych w latach 1877 i 1894". Jednak brak przemysłu miał swoje 
zalety. Miasto nie odczuwało nadmiernego nacisku populacji na struktury urbani
styczne. Gdyby przyjąć kryterium maksymalnego wykorzystania miejskiej infra
struktury na potrzeby życia codziennego, to na początku XX wieku Lwów byłby 
miastem całkowicie nowoczesnym, a możliwe że jedynym nowoczesnym mia
stem Rzeczypospolitej54. 

Przyczyną spektakularnego rozwoju Lwowa była jego rola jako stolicy 
Galicji - największej prowincji monarchii habsburskiej55. Z upływem lat sześć
dziesiątych XIX wieku, kiedy to Galicja otrzymała status autonomii, centrum ad
ministracyjnej władzy prowincji zostało przeniesione z Wiednia do Lwowa, 
w wyniku czego nastąpiło skoncentrowanie administracyjnych, ekonomicznych 

501. Drexler, Wielki Lwów/Le grand Leopol, Lwów 1920, s. 14-15. 
51 Hohenberg, Lees, The Making of Urban..., s. 226-229; P. R. Magocsi, HistoricalAtlas 
ofEast Central Europę, University of Washington Press 1993, s. 96. 
52 W latach 1870-1910 przy 125% wzroście populacji i 196 tys. mieszkańców Lwów 
ustępowa! miejsca: Wiedniowi (143% - 2 min 31 tys. mieszk.), Budapesztowi (175% -
880 tys. mieszk.), Pradze (154% - 640 tys. mieszk.), Warszawie (150% - 771 tys. mieszk.), 
Odessie (181% - 520 tys. mieszk.), Wrocławowi (114% - 512 tys. mieszk.), Kijowowi 
(154%-323 tys. mieszk.), Szczecinowi (191% - 236 tys. mieszk.), Wilnu (166%- 168 
tys. mieszk.), Krakowowi (200% - 150 tys. mieszk.) oraz Mińsku (178% - 100 tys. 
mieszk.), zob. Magocsi, Historical Atlas..., s. 96. Dla Lwowa w r. 1870 autor błędnie 
podaje dane z r. 1880 oraz nieco zawyża liczbę mieszkańców miasta w r. 1910. 
53 J. M. Małecki, Lwów i Kraków - dwie stolice Galicji, Roczniki Dziejów Społecznych 
i Gospodarczych 50: 1989, s. 122-123. 
54 K. Pawłowski, Miejsce Lwowa w rozwoju urbanistyki europejskiej przełomu XIX i XX 
w, [w:] Apximeicmypa laiwiwm..., s. 125-130; K. Pawłowski, Narodziny nowoczesne
go miasta |w:| Sztuka drugiej polowy XIX wieku. Warszawa 1973, s. 57-58, 61-68. 
55 S. Hoszowski, Ekonomiczny rozwój Lwowa w latach 1772-1914, Lwów 1935, s. 107. 
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i kulturotwórczych instytucji w tym mieście, co odróżniało j e od innego dużego 
miasta austriackiej Galicji - Krakowa5 6 . Dzięki statusowi stolicy ogromnej pro
wincji , Lwów przyciągał poważne pańs twowe inwestycje, a wprowadzenie w roku 
1870 samorządu pozwoli ło władzom lwowskim na wykorzystanie ich w celu roz
woju miejskiej infrastruktury. 

W ł a d z e aus t r i ack ie w p r o w a d z i ł y szczegó lnego typu mode rn i zac j ę , 
w której g łówną rolę stracił przemysłowiec lub bankier, a zyskał urzędnik57 . Już na 
początku XIX wieku austriaccy urzędnicy stanowili najl iczniejszą grupę w mie
ście58. Modernizacja poprzez biurokratyzację odcisnęła na Lwowie swoje piętno. 
Polityka austr iackich urządników powołała do życia i podsycała nacjonal izm. 
Józefowi II przypisuje się niekiedy powołanie do życia wielu narodowości , do 
czego bodźcem miały być wprowadzane przez niego reformy5 4 . W specyficznym 
wieloetnicznym środowisku Galicji jeden nacjonalizm nasilał się i podsycał inny. 
Pierwszymi biurokratami byli tu Niemcy lub zniemczeni Czesi, pochodzący z cen
tralnych prowincji austriackiego imperium. Obarczali oni polską szlachtę winą za 
upadek regionu oraz wyznaczyli sobie misję „przemiany sarmackich bestii w praw
dziwie ludzkie istoty". Początkowo habsburscy biurokraci zajmowali większość 
stanowisk w miejscowych urzędach. Do roku 1849 żaden z rdzennych mieszkań
ców Lwowa nie stał na czele najwyższych urzędów w prowincji . W roku 1825 
język niemiecki wyparł łacinę; stał się językiem of ic ja lnym oraz uniwersyteckich 
wykładów. W oczach niemieckiego podróżnika, który przybył do miasta w latach 
trzydziestych XIX wieku, Lwów wyglądał jak miasto niemieckie, podobne do 
Norymbergi czy Frankfurtu nad Menem. Jego „niemieckość" wynikała nie tylko 
z magdeburskiego schematu rozplanowania miasta, ale również z poczucia bez
p ieczeńs twa pod skrzydłami sprawiedl iwego rządu, z n iemieckiego porządku 
w mieście oraz - co równie ważne - z niemieckich kawiarni, przewyższających 
swoją klasą nawet kawiarnie drezdeńskie6 0 . 

Germanizacja miasta sprowokowała sprzeciw polskich elit. Około poło
wy XIX wieku miejska „wysoka" kultura podzielona była na dwa zwalczające się 

56 J. Purchla, Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie 
autonomii galicyjskiej, Kraków 1992, s. 127. 
57 W. Hcindl. Gehorsame Rebellen. Btirokratie und Beamte in Ósterreich 1780-1848, 
Wien-Kóln-Graz 1990; Eadem, Moóepui saldu ma meopit Moóepiiiiciifii: npuKJiad 
raócóypsbKoiówpoKpamii, „YKpaiHa MOflepria" 1: 1996, s. 89-100. 
58 B. A^aaypoB, Jlbeiey nanojieoniecbKy enoxy [w:] My/ipiifi, Jlbeie: Mierno..., s. 211; 
Hoszowski, Ekonomiczny rozwój..., s. 16. 
59 H. L. Agnew, Josephinism and the Patriotic Intelligentsia in Bohemia, Harvard Ukra-
inian Studies 10(3/4): 1986, s. 577, pr/.yp. 3. 
60 J. G. Koh\, Reisen im Inneren vom Russland und Polen. DieBukowna. Galizien. Mdhren, 
t. 3, Drcsdcn-Leip/.ig 1841, s. 88.103-105; M. Kpbih, Jlbeiey onucaxiH03eMifie (Kweub 
XVIII-nepuia nonoeima XIX cm.) [w:] Myiipnii, JIb«i«: Miano..., s. 300. 
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wzajemnie obozy - „partię Schillera" i „partię Mickiewicza". Ośrodkiem polskiej 
patriotycznej działalności było Ossolineum, założone za zgodą austriackiego rzą
du w roku 1815. Działalność literacka stanowiła jedynie element narastającego 
polskiego ruchu narodowego. Jego politycznym celem było odbudowanie Rze
czypospolitej w jej dawnych (tzn. historycznych) granicach. W chwilach najwięk
szego osłabienia władzy Habsburgów - to jest w trakcie wojny napoleońskiej 
w roku 1809 i rewolucji roku 1848 - polscy nacjonaliści próbowali przejąć kon
trolę nad Lwowem, ale ponieśli porażkę. W latach sześćdziesiątych XIX wieku 
również rząd austriacki musiał pójść na kompromis, gdy dotknęła go seria 
zewnętrznych i wewnętrznych niepowodzeń. Wynikiem polsko-austriackiego kom
promisu było nadanie Galicji w latach sześćdziesiątych XIX wieku statusu auto
nomii, a jego ceną, czyli warunkiem - polonizacja prowincji61. 

Podobnie jak niegdyś w średniowieczu, w ciągu ostatniej ćwierci XIX 
wieku niemiecki Lemberg znów stał się polskim Lwowem. Polonizację austro-
węgierskich urzędników trafnie ilustruje anegdota mówiąca o tym, jak to ostatni 
z nominowanych przez Wiedeń burmistrzów Lwowa, Franz Króbl zawarł w testa
mencie klauzulę, by pochowano go w polskim kontuszu62. Polskie elity, wyzwolo
ne spod presji politycznych ograniczeń, zaczęły przypisywać Galicji szczególną 
rolę „narodowego Piemontu", tj. terytorium, na którym rozpocznie się odrodzenie 
Państwa Polskiego. Ta wizja Lwowa jako polskiego miasta realizowana była 
w różny sposób - od składu miejscowej administracji poczynając, a kończąc na 
zmianach nazw ulic na cześć bohaterów i doniosłych wydarzeń w polskiej historii. 

Ponowna polonizacja Lwowa została bezpośrednio spowodowana poli
tycznymi rządami Polaków w okresie autonomii. Nie wolno jednak przeoczyć 
znaczenia innych czynników. Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę demo
kratyczny i rewolucyjny charakter polskiego nacjonalizmu, co czyniło go pocią
gającym dla wielu przedstawicieli innych narodowości. Lepiej wykształceni i licz
niejsi Polacy wyróżniali się na polu polityki, edukacji oraz kultury, natomiast elity 
Rusinów i Żydów były liczbowo o wiele skromniejsze. 

Jednak od samego początku rządów Habsburgów imperium prowadziło 
taką politykę, która położyła kres uprzednim, najbardziej skrajnym przejawom 
etnicznej, religijnej i kulturowej dyskryminacji Rusinów i Żydów. W ramach 
wdzięczności obydwie narodowości wykazały się lojalnością wobec domu panu
jącego. W przypadku Żydów możliwość edukacji doprowadziła do stopniowej 
germanizacji ich elit. W latach 1815-1840 Lwów stał się jednym z najważniej-

61 P. Wandycz, The Poles in the Habsburg Monarchy [w:] Nationbuilding and the Politics 
ofNationalism: Essays on Austrian Galicia, red. A. S. Markovits, F. E. Sysyn, Cambrid
ge Mass. 1989, s. 68-93. 
62 M. Tyrowicz, Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918-1939, 
Wrocław 1991, s. 208. 
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szych centrów żydowskiej działalności oświatowej - tzw. Haskala, której dąże
niem było między innymi rozpropagowanie teorii, iż Żydzi są częścią niemieckiej 
narodowości. Galicyjska autonomia wywołała kryzys w żydowskiej wspólnocie. 
Nowe pokolenie postępowych żydowskich intelektualistów twierdziło, iż Żydzi 
powinni asymilować się z polską kulturą. Jednak w miarę jak Żydzi usiłowali się 
asymilować, antysemicka postawa polskiego społeczeństwa przybierała na sile. 
Na początku XX wieku polskie narodowe zmagania zaczęły zatracać demokra
tyczny charakter i stopniowo przerodziły się w ksenofobiczny nacjonalizm. Nie
którzy odrzuceni przez Polaków młodzi żydowscy intelektualiści przejęli idee syjo
nizmu oraz koncepcję niepodległej żydowskiej narodowości. Przy końcu XIX wie
ku Lwów stał się jednym z najważniejszych ośrodków ruchu syjonistycznego63. 

Rusini, podobnie jak Żydzi, nie mieli skrystalizowanych narodowokul-
turowych orientacji. We wczesnym etapie ich narodowego odrodzenia w latach 
1810-1840 wzorowano się na niemieckich i polskich przykładach. W czasie walk 
roku 1848 narodowe ambicje Rusinów znalazły poparcie austriackiego rządu, który 
dostrzegł możliwość wykorzystania ich przeciwko niepodległościowym dążeniom 
Polaków. Od roku 1848 aż do upadku imperium galicyjscy Rusini opowiadali się 
za podziałem prowincji na Galicję Zachodnią (polską) i Wschodnią (ruską), której 
stolicą miałby się stać Lwów64. 

Obóz ruski był jednomyślnie wrogo nastawiony do polskich rządów, 
natomiast rozłam w jego szeregach dotyczył różnych narodowych orientacji. 
W epoce postępowego nacjonalizmu i nasilającej się asymilacji ruska etniczna 
odrębność była zagrożona. Rusini szukali sposobu, który podniósłby ich niewiel
ką etniczną grupę do rangi wielkiej narodowości. Od roku 1848 aż do I wojny 
światowej ruska elita podzielona była na orientacje: prorosyjską, propolską i pro-
ukraińską65. Ostatecznie orientacja proukraińska wygrała dzięki ukraińskim 
patriotom przebywającym na terenie imperium rosyjskiego, którzy na skutek re
presji przenieśli centrum swojej działalności z Kijowa do austriackiego Lwowa. 
To oni wyznaczyli Galicji rolę „ukraińskiego Piemontu". Ośrodkiem ukraińskiej 

63 Zob. E. Mendelson, Jewish Assimilation in Lviv: The Case of Wilhelm Feldman [w:] 
Nationbuilding..., s. 94—110; L. P. Everett, The Rise of Jewish National Politics in Gali-
cia, 1905-1907, ibidem, s. 149-177; J. Holzer, „Vom Orient die Fantasie, und in der 
Brust der Slawen Feuer": Jiidisches Lehen und Akkulturation im Lemherg des 19. und 
20. Jahrhunderts [w:] Lemherg..., s. 75-91. 
64 J. Kozik, The Ukrainian National Movement in Galicia: 1815-1849, Edmonton 1986, 
passim; J.-P. Himka, German and the National Awakening in Western Ukrainę hefore the 
Revolution of 1848 [w:] German-Ukrainian Relations in Historical Perspective, red. 
H.-J. Torke, J.-P. Himka, Edmonton and Toronto 1994, s. 29^14. 
65 J.-P. Himka, The Construction of Nationality in Galician Rus': learian Flights in al-
most all Directions (w:] Intelectuals and Articulation of the Nalion, red. R. G. Suny, 
M. D. Kennedy, Ann Arbor 1999, s. 109-154. 
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działalności stało się Towarzystwo Naukowe im. Tarasa Szewczenki, założone we 
Lwowie w roku 1873 dzięki znaczącemu finansowemu wsparciu ze strony tej czę
ści Ukrainy, która znajdowała się pod rządami Rosji. W latach 1897-1913 na cze
le Towarzystwa stał znany ukraiński historyk i polityczny przywódca Mychajło 
Hruszewski. W tym czasie w stolicy Galicji skodyfikowano normy współczesnego 
ukraińskiego języka literackiego oraz wypracowano nową wersję historycznej prze
szłości. Lwów był świadkiem tworzenia się pierwszych ukraińskich partii politycz
nych oraz początków propagandy na rzecz niepodległego państwa ukraińskiego66. 

W ostatnich latach imperium austriackiego Lwów w pełni wykazał am-
biwalencję habsburskiej spuścizny. Z jednej strony, wszystkie etniczne grupy prze
jęły konstytucyjno-liberalne praktyki, które aż do dziś pozytywnie wpływają na 
ich polityczne orientacje67. Z drugiej zaś ta spuścizna naznaczona była narodowo
ściowymi sprzeczkami, będącymi zarzewiem przyszłych gwałtownych konflik
tów. Ta tendencja przeważała w XX wieku, gdy polsko-ukraiński konflikt narodo
wy w Galicji doprowadził do wzajemnych czystek etnicznych tuż po zakończeniu 
obu wojen światowych. Lwów miał szansę stać się wschodnioeuropejskim Sara
jewem, pomimo iż przywódcom obydwu obozów należy się uznanie za zasługi 
w uniknięciu najbardziej krwawych form konfliktu w samym mieście68. 

Jednak w XX wieku Lwów stracił ogromną liczbę swoich mieszkańców 
nie z powodu lokalnych etnicznych konfliktów, lecz wojny pomiędzy kilkoma 
państwami, usiłującymi przejąć kontrolę nad środkowowschodnią Europą. We 
Lwowie w latach 1914-1991 władza polityczna zmieniała się siedmiokrotnie. Na 
samym początku I wojny światowej, w okresie sierpień 1914-czerwiec 1915, miasto 
zostało zajęte przez wojsko rosyjskie, które wybrało je na siedzibę swojej wojsko
wej administracji. Pod koniec tej wojny Lwów stał się stolicą Zachodnio-Ukraiń-
skiej Narodowej Republiki - niepodległego państwa, które w styczniu roku 1919 
ogłosiło swoje zjednoczenie z Ukraińską Republiką Ludową i utworzenie pierw
szego niepodległego i zjednoczonego państwa ukraińskiego. Ogłoszenie powsta
nia ZUNR miało znaczenie raczej symboliczne, ponieważ od około połowy roku 

66 L L. Rudny t sky , Esseys in Modern Ukrainian History, E d m o n t o n 1987, s. 3 2 9 - 3 4 6 , 
3 7 5 - 3 8 7 ; fl. Tpi iuaK, Hapuc icmopii YKpaiHu. <t>op.MyeaHHn Modepnoi yKpamcbKoi 
naifiiXIX-XX cmojiimnm, KHIB 1996, s. 7 3 - 8 2 . 
67 R . Szul , Perspektywy regionalizmu galicyjskiego w Polsce na tle tendencji międzyna
rodowych [w:] Galicja i jej dziedzictwo. Społeczeństwo i gospodarka, red. J. Ch łop ieck i , 
H. M a d u r o w i c z - U r b a ń s k a , t. 2, R z e s z ó w 1995, s. 8 6 - 8 8 ; M. Aberg , J. Korek , Mosaic of 
Change. Institutional Trajectories in Transitional Wrocław and Lviv, re fera t p rzeds ta 
wiony na konfe renc j i " Ins t i tu t ional is ing Democracy . Po land and Ukra inę in C o m p a r a t i -
ve Perspec t ive" , Univers i ty Co l l ege of South S t o c k h o l m , 1 3 - 1 6 l i s topada 1998. 
68 M. Koz łowsk i , Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-
1919, K r a k ó w 1990, s. 1 3 4 - 1 5 3 ; R. Torzeck i , Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska 
w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, W a r s z a w a 1993, s. 270 . 
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1919 Polacy po zwycięskim zakończeniu konfliktu całkowicie przejęli kontrolę 
nad Galicją. W państwie polskim okresu międzywojennego Lwów był stolicą 
województwa lwowskiego. Po upadku Polski wojska sowieckie zajęły Lwów 
w latach 1939-1941, a następnie od roku 1944. W przerwach między tymi okupa
cjami Galicja znalazła się we władaniu nazistowskiego reżimu. Została włączona 
do Generalnej Guberni w charakterze okręgu - Distrikt Galizien. W okresie nazi
stowskiej okupacji Lwów został sprowadzony do poziomu prowincjonalnego mia
sta, natomiast stolicą Generalnej Guberni pozostał nadal Kraków. W trakcie kolej
nej sowieckiej okupacji Galicję przyłączono do Związku Radzieckiego jako część 
Ukraińskiej Republiki. W trakcie całego sowieckiego okresu oraz po rozpadzie 
ZSRR Lwów był i pozostaje centrum administracyjnym obwodu lwowskiego naj
pierw Ukraińskiej Republiki, a po roku 1991 - niepodległego państwa. 

Nie zważając na zmiany układów politycznych XX wieku, Lwów nadal 
się rozrasta, podwajając liczbę swoich mieszkańców co 40-50 lat. Dwie wojny 
światowe spowodowały przerwy w rozwoju, jednak tkanka miasta ujawnia zdol
ność do szybkiej regeneracji. W roku 1921 populacja Lwowa przekroczyła wskaź
nik z roku 1910, a w 1955 - wskaźnik z 1944. W roku 1990 miasto osiągnęło 
liczbę 790 tys. mieszkańców, co lokowało je na 16 pozycji wśród największych 
aglomeracji środkowowschodniej Europy69. Rozrastanie się miasta w pierwszej 
połowie XX wieku zostało częściowo spowodowane przez realizację tzw. projek
tu Wielkiego Lwowa, kiedy to okoliczne wioski znalazły się w jego nowych, po
szerzonych granicach. Powstał on jeszcze za czasów habsburskich, jednak został 
wprowadzony w życie dopiero w roku 1930. Wtedy Lwów poszerzył swoje tery
torium z 32,40 km2 do 66,68 km2. Pomysł stworzenia Wielkiego Lwowa znalazł 
poparcie u miejscowych polskich elit, zaniepokojonych zachwianiem się prestiżu 
miasta po rozpadzie monarchii habsburskiej. Zamierzały one poprawić sytuację 
poprzez inicjowanie specjalnych programów, mających na celu odrodzenie miasta 
oraz jego znaczenia w politycznym, ekonomicznym i kulturalnym życiu Polski 
okresu międzywojennego70. Zamiarów tych nie udało się urzeczywistnić z powo
dów obiektywnych, takich jak na przykład kryzys gospodarczy w latach 1929-

69 O. CrenaHiB, Cywcmtu Jlbeie, J l b B i B 1992, s. 78-79; Magocsi, Historical Atlas..., 
s. 96, 169. 
70 A. Bonusiak, Niedemokratyczna demokracja. Rzecz o Lwowie w latach 1918-1934 
[w:] Lwów. Miasto..., t. 2, s. 215-234. Paradoksalne, iż najbardziej ambitny plan, mający 
na celu stworzenie Wielkiego Lwowa, został zapoczątkowany przez niemieckie władze 
okupacyjne, które zakładały czterokrotne zwiększenie zajmowanego przez miasto 
obszaru z 66,6 km2 do 260 km2. Planu tego nigdy nie zrealizowano; teren Lwowa w r. 
1990 wyniósł 155 km2, zob. rO. KpHBopyHKO, Y. FleTpHuiHH, Y. łBaHOHKO, Tepu-
mopia.iMtuu po3eumoK Jlbsorsa Kii/w XVIII-XX cmonimb [w:] MicmoóydyuamiH ma 
mepwnopia.ibiie rmaHyeama, red. B. HepKec, M. Ky6eniK, E. Todpep, KHIB 1999, 
s. 144-152. 
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1933. Istniały jednak przyczyny istotniejsze, jak masowy wyjazd najbardziej 
wykwalifikowanych polskich i żydowskich fachowców do innych miast Polski, 
dających większą możliwość zrobienia kariery. Podobna migracja odbywała się 
również w środowisku Ukraińców wyjeżdżających do Pragi, Berlina czy sowiec
kiego Kijowa, w którym krótkotrwała ukrainizacja w latach dwudziestych otwierała 
możliwość pełnego wykorzystania talentów i umiejętności7'. Ukraińcy i Żydzi 
wyjeżdżali również z powodu nacjonalistycznej polityki państwa polskiego72, naj
bardziej drastycznej w województwach wschodnich71. Mimo to statystyka okresu 
międzywojennego wykazuje, iż we Lwowie asymilacja Żydów i Niemców odbywa
ła się na większą skalę niż w Krakowie, o Warszawie czy Łodzi nie wspominając74. 

Polonizacja ta często miała charakter powierzchowny. Oczywiście nie 
prowadziła ona do osłabienia napięcia w stosunkach między narodowościami75, 
a społeczno-polityczny i kulturalny reżim doprowadził do powstania i populary
zacji wśród Ukraińców i Żydów radykalnych politycznych ruchów, inspirowa
nych przez skrajnie nacjonalistyczne i komunistyczne ideologie76. Ekstremizm pew
nych politycznych środowisk we Lwowie był odbiciem narastającego wpływu 
faszyzmu i komunizmu we wschodniej i centralnej Europie. Dlatego sowieckie 
wojsko w roku 1939, jak również nazistowskie w roku 1941 zostało entuzjastycz
nie powitane przez najbardziej radykalnych członków lwowskiej społeczności. 
Część żydowskich elit tęskniła do Stalina, natomiast ukraińscy nacjonaliści swoje 
nadzieje wiązali z Hitlerem77. Działania reżimów nazistowskiego i sowieckiego 
doprowadziły do zniszczenia historycznego, wieloetnicznego charakteru miasta. 

W latach 1772-1939 etniczna struktura Lwowa była stosunkowo stabil
na, tworzyły ją: polska większość (50-55%) oraz mniejszości ukraińska (15-20%) 

71 Tyrowicz, Wspomnienia..., s. 34-35. 
72 A.-H. Horbatsch, Polnische Stadt und ukrainische Minderheit. Nationale Gegensdtze 
[w:] Lemberg..., s. 92-112. 
73 R. Brubaker, Nationalism Refrained. Nationhood and the National Question in the 
New Europę, Cambridge 1997, s. 84-103. 
74 Siudut, Pochodzenie..., s. 279-280; G. Hryciuk, Zmiany demograficzne ludności pol
skiej we Lwowie w latach 1931-1944 [w:] Wschodnie losy Polaków, red. S. Ciesielski, 
Wrocław 1997, s. 10. Ukraińcy żyjący we Lwowie wykazali się wyższym stopniem świa
domości narodowej niż Ukraińcy mieszkający gdzie indziej, ale mimo to polonizacja 
zebrała obfite żniwo. 
73 W polskiej podziemnej gazecie z r. 1942 znajduje się tekst: „wielu mieszkańców Lwo
wa [niemieckiego pochodzenia] zbrukało polską tradycję swoich współziomków, a pod 
maską polskiej kultury wiele osób ukrywa chytry ukraiński charakter" - cyt. za Hryciuk, 
Zmiany demograficzne..., s. 53, przyp. 176. 
76 Takie były Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy, która połączyła lewicowych 
ukraińskich i żydowskich intelektualistów, oraz wojująca Organizacja Ukraińskich Na
cjonalistów (1929). Szczegóły oraz bibliografia zob. J.-P. Himka, Western Ukrainę he-
tween the Wars, Canadian Slavonic Papers 34 (4): 1992, s. 391-412. 
77 rpnuaK. Hapuc icmopu..., passim. 
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i żydowska (30-35%). Nazistowski reżim niemal zupełnie eksterminował miesz
kańców pochodzenia żydowskiego (holokaust przeżyło jedynie 2-3%)78, natomiast 
sowiecka władza deportowała Polaków, a „otworzyła drzwi" dla ludzi z innych 
zakątków Związku Radzieckiego (m.in. Rosjan, Ukraińców, Żydów, Białorusi
nów, Mołdawian) oraz Ukraińców, deportowanych z zachodnich, etnicznie ukra
ińskich obszarów przyłączonych do Polskiej Republiki Ludowej. Wielu Ukraiń
ców oraz Polaków, którzy pozostali we Lwowie, doznało represji ze strony wła
dzy radzieckiej. Znaczna ich część szukała ratunku w ucieczce na Zachód oraz do 
Ameryki Północnej. Lwów stracił ogółem około 80% swoich przedwojennych 
mieszkańców79. W wyniku wojennych i powojennych zmian z wieloetnicznego, 
środkowoeuropejskiego miasta Lwów przemienił się w miasto wschodnioeuro
pejskie, z przeważającą wschodniosłowiańską - ukraińską i rosyjską - populacją. 
Liczba Ukraińców w mieście nieustannie rosła: od 44,2% w roku 1955 do 79,1% 
w roku 1989, natomiast Rosjan - malała: od 35% do 16%, Żydzi i Polacy stanowi
li 1,2-1,6% mieszkańców. Inne mniejszości nie przekraczały 1%H(). 

Równocześnie z wymianą ludności sowiecki reżim rozpoczął ambitny 
projekt przekształcenia Lwowa w centrum przemysłu. Oficjalnie poinformowano 
0 tym w roku 1946 i, jeżeli wierzyć sowieckim sprawozdaniom, tempo rozwoju 
przemysłu w mieście w latach 1950-1970 przewyższało osiągnięcia nie tylko 
sowieckiej Ukrainy, lecz również całego Związku Radzieckiego1*1. Sowiecka in
dustrializacja Lwowa była śmiałą próbą zerwania z tradycyjnymi schematami roz
woju miasta i regionu. W wyniku tych zmian Lwów rozwinął produkcję telewizo
rów, autobusów oraz sprzętu wojskowego. Rezultatem sowieckiego planowania 
przestrzennego stała się dzielnica Nowy Lwów składająca się z bloków, w których 
żyli inżynierowie i robotnicy przybyli z innych sowieckich miast, a przede wszyst
kim z sąsiednich regionów zachodniej Ukrainy (według danych statystycznych 
stamtąd wywodziło się ok. 60% robotników82). Tempo industrializacji hamowało 
rozwój struktur miejskich, dlatego na przykład szybki rozwój nowych fabryk 
1 zakładów produkcyjnych doprowadził do dotkliwego braku wody w mieście. To 
wytężone uprzemysłowienie nie wywarło większego wpływu na ogólną ekono-

7S D. Pohl , Nationalsozialistische Judenwrfolgung in Ostgalizien 1941-1944. Organisa-
tion und Durchfuhrung eines staallichen Mussewerbrechens, Mi inchcn 1997 (wyd . 2), 

s. 81 . 
79 Einfiihrung [w:] Lemberg..., s. 14. 
80 W e d ł u g d a n y c h Wiktora Susaka o p r a c o w a n y c h na pods t awie sp i sów ludności z lat 
1 9 5 5 - 1 9 8 9 , p r z e c h o w y w a n y c h w L w o w s k i m A r c h i w u m O b w o d o w e g o Depa r t amen tu 
Sta tys tyki . 
si Icmopin Simona y óoKyMenmax iMamepicuiax, r ed . Y . fl. G u i i i i c b K a et al., KHTB 

1984, s. 245 ; Icmopin Jlbeoea..., s. 273 , 3 0 2 - 3 0 3 . 
"2 D . Z l e p k o , Aufbruch unter Blau-Gelb. Der Wandel von sowjetischen zum 
ukrainischen Lemberg [w:l Lemberg..., s. 182. 
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miczną sytuację regionu. Galicja pozostawała nadal jednym z najbardziej prze
ludnionych, najmniej wydajnych i samowystarczalnych obszarów. 

Galicja miała opinię jednego z najmniej zsowietyzowanych regionów 
Związku Radzieckiego. Po II wojnie światowej wszystkie polityczne, społeczne 
i religijne instytucje (z Kościołem greckokatolickim i ormiańskim włącznie) zo
stały zniesione, jako że były „burżuazyjne" i „nacjonalistyczne". Mimo to ukraiń
skie antykomunistyczne i nacjonalistyczne podziemie działało w tym regionie do 
początku lat pięćdziesiątych, co miało dwa skutki. Z jednej strony galicyjscy Ukra
ińcy uchodzili za niedostatecznie godnych zaufania, aby powierzyć im piastowa
nie wysokich stanowisk w regionie i poza jego granicami. Dlatego w ciągu 50 lat 
sowieckiej władzy miejscowa partyjna i administracyjna elita pochodziła z Rosji 
lub ze wschodniej Ukrainy83. Z drugiej zaś strony sowiecki reżim wstrzymał się 
z rozpoczęciem przymusowej rusyfikacji i sowietyzacji tego regionu „zakażonego 
przeżytkami". W odróżnieniu od innych obszarów państwa polskiego zaanekto
wanych przez Związek Radziecki w roku 1939, we Lwowie większość miejsco
wych gazet i magazynów ukazywała się w języku ukraińskim, a nie rosyjskim. 
Gdy inne duże miasta Ukraińskiej Republiki Ludowej szybko się rusyfikowały 
nie tyle demograficznie, ile językowo, Lwów wykazywał całkowicie przeciwną 
tendencję. Co więcej, po II wojnie stał się głównym ośrodkiem intelektualnego 
fermentu, promieniującym na całą Ukrainę, jej swoistą „tajną stolicą". W latach 
1960-1970 miasto szczodrze zasilało antysowiecki ruch, a pod koniec gorbaczow-
skiego okresu odegrało główną rolę w uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości84. 

Wydaje się jednak, że postsowiecki Lwów niewiele zyskał na niepodle
głości państwa ukraińskiego, podobnie jak miasto okresu międzywojennego nie
wiele zyskało na odrodzeniu Polski85. Według najbardziej ostrożnych szacunków 
na początku roku 1999, gdy zakłady przemysłu wojennego nie miały już prioryte
towego znaczenia, prawie 1/3 lwowskich robotników straciła pracę. Według ame
rykańskiego dziennikarza „żadne ukraińskie miasto nie jest bardziej europejskie, 
bardziej demokratyczne niż Lwów. Jedynie kilka jest od niego biedniejszych"86. 

83 [. TepjiiOK, Pocismu 3uxidnux odnacmeu YKpdinu, JibBiB 1997, passim. 
84 R. Szporluk, The Soviet West, or Far Eastern Europę? East European Politics and 
Societies 5(3): 1991, s. 474-477; The Strange Politics oftviv: An Essay in Search ofan 
Explanation [w:] The Politics ofNationality and the Erosion ofthe USSR, red. Z. Gitel-
man, London 1992, s. 215-231; R. Szporluk, West Ukrainę and West Belorussia. Histo-
rical Tradition, Social Communication and Linguistic Assimilation, Soviet Studies 31(1): 
1979, s. 76-98; K). 3atiueB, AumupejicuMuuu pyx (1956-1991) [w:] Jlbeie..., s. 543-
611; f i . CeHHK, B. AKHMOBHH, 0opnocm ite3ajte3Knocmi (Jlbeie y 1988-1996 pp.) 
[w:] Meie..., s. 611-638; Zlepko, Aufbruch..., s. 167-206. 
85 Bonusiak, Niedemokratyczna demokracja..., s. 234. 
86 M. Wines, Struggling Ukrainę Teeters hetween East and West, "New York Times", 26 
II 1999. 
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Od roku 1994 liczba mieszkańców Lwowa zmniejsza się, więc prognoza, iż 
w roku 2010 wyniesie ona 1 min87, z dzisiejszej perspektywy wygląda na niezbyt 
prawdopodobną. Postsowieckie władze miasta usiłują przeciwdziałać tym tenden
cjom. Pragną reorganizować gospodarkę miasta od przemysłu poczynając, a na 
turystyce kończąc. Jednak, jak dotąd, tylko jedno przedsięwzięcie - wpisanie 
zabytkowego centrum miasta na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO - zostało uwieńczone skromnym sukcesem. 

Wielokulturowa historia Lwowa miała podwójne oblicze. Z jednej stro
ny idea wielokulturowości doznała porażki. Społeczna solidarność i współpraca 
mieszkańców miasta rzadko przekraczała religijne, społeczne, etniczne, a później 
również narodowe granice™. W średniowieczu wielokulturowy obraz przypomi
nał mozaikę ułożoną z kilku nie wymieszanych ze sobą etnicznych grup. Przed
stawiciele tych odmiennych (również pod względem religijnym) grup mogli ze 
sobą rozmawiać w jednym języku (jak Ormianie i Tatarzy) lub posiadać podobny 
status prawny (jak Ukraińcy i Ormianie), lecz żyli w izolacji, międzyetniczne ślu
by zdarzały się bardzo rzadko. 

Te odrębne kultury odcisnęły wyraźne piętno również w rozplanowaniu 
miasta: katolicy żyli w centrum (rynek), natomiast inne grupy - w okolicznych 
dzielnicach (ruskiej, ormiańskiej, żydowskiej) lub na przedmieściach. Z upływem 
czasu niektóre granice uległy zatarciu, jednak nigdy nie przestały istnieć. Pracow
nicy większości ówczesnych instytucji lub urzędów publicznych byli tej samej 
narodowości co członkowie danej społeczności89. Dlatego zamiast jednolitego 
społeczeństwa we Lwowie funkcjonowało kilka społeczności narodowościowych'"'. 

87 KpHBopyMKO, r i e T p H i i i H H , I B ć I H O M K O , TepumopicuibHuu po36umoK..., s. 152, popu
lacja L w o w a zmniejszyła się z 790 tys. do 775,5 tys., zob. przyp. 82. 
88 Woldan, Lemberg..., s. 6 3 - 6 4 . Autor sugeruje, że w czasach klęsk mieszkańcy Lwowa 
utożsamiali się bardziej z „małą," aniżeli z „dużą, oficjalną" ojczyzną. Sugestia ta odno
si się do epizodu w czasie oblężenia L w o w a przez wojska Chmielnickiego (1648) , kiedy 
to mieszczanie nie zgodzil i się na wydanie Ż y d ó w Kozakom. Nawet jeżeli ktoś uzna ten 
przekaz za wiarygodny (omówien ie tematu w: MejiaMCU, Eepeu..., s. 88, 97, s. 88), to 
wymuszona przez wojnę solidarność obywatel i miasta nigdy nie trwała długo - wystar
czy przypomnieć, że w r. 1664 L w ó w stał się miejscem wszczę tego przez katolików 
krwawego ż y d o w s k i e g o pogromu, zob. M C J K I M C I , Eepeu..., s. 9 0 - 9 1 . 
89 W. Nąjdus, Kształtowanie się nowoczesnych więzów społeczno-organizacyjnych lud
ności ukraińskiej Galicji Wschodniej w dobie konstytucyjnej [w: | Lwów. Miasto..., t. 2, 
s. 1 6 6 - 1 6 7 ; Tyrowicz, Wspomnienia..., s. 1 8 6 - 1 8 7 , 1 9 6 - 1 9 7 , 2 0 0 - 2 0 1 . 
90 Trwałość tej tendencji potwierdzają ostatnie wydarzenia. Antykomunistyczna opozy
cja lat 1988-1991 świadczyła o zadziwiającej solidarności między grupami ukraińską, 
rosyjską, polską i żydowską. Jednak gdy komuniści odeszli z miejscowej sceny poli
tycznej, solidarność ta nie przetrwała. Postsowiecki L w ó w stał s ię polem polsko-ukraiń
skich i ukraińsko-rosyjskich kulturalnych konfliktów, których p o w o d e m były historycz
ne i kulturalne symbole miasta. Jeden z nich zakończył się tragicznie. W czerwcu roku 
2 0 0 0 ukraiński kompozytor Ihor Biłozir zginął w bójce, wynikłej w trakcie kłótni doty-
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Jeżeli, zgodnie z określeniem Andrzeja Walickiego, wielokulturowość 
jes t sytuacją, w której grupa dominująca nie podporządkowuje sobie innej kultu
ry91, to w przypadku Lwowa była ona raczej sporadyczna. Dialog między różnymi 
kulturami bardzo często prowadził do asymilacji grup z kulturą dominującą , na
tomiast grupy podporządkowane zachowywały wza jemny dystans i wyobcowa
nie. Tak więc pewna liczba urodzonych we Lwowie Żydów stała się wybi tnymi 
polskimi intelektualistami, natomiast wymiana kulturowa między Żydami i Ukra
ińcami, jeżeli w ogóle istniała, miała charakter śladowy92 . Co więcej , nawet asy
milacja z dominującą kulturą - j ako namiastka wza jemne j wymiany kul turowej 
między różnymi grupami - w czasie narastającego nacjonal izmu stawała się pro
blematyczna. Za pośrednictwem różnych form społecznej i poli tycznej alienacji 
osobom, które się asymilowały, ciągle wypominano ich „obce pochodzenie". Smut
n y m tego potwierdzeniem może być los zasymilowanych polskich Żydów we 
Lwowie , którzy zostali odrzuceni przez polski nacjonalizm okresu międzywojen
nego i eksterminowani przez reżim nazistowski w trakcie II wo jny światowej nie 
j ako Polacy z wyboru, lecz j ako Żydzi z pochodzenia9 3 . 

Z drugiej strony wielokulturowość wywierała wpływ na każdą grupę 
narodową. Bogactwo i różnorodność etnicznej, religijnej oraz społecznej struktu
ry miasta oddziałały na polskich, żydowskich i niemieckich pisarzy, którzy spę
dzili we Lwowie okres dojrzewania - Josepha Rotha, Józefa Wittlina, Stanisława 
Lema94. Wybi tnym „dzieckiem" lwowskiego wielokul turowego środowiska był 

czącej tego, czy należy emitować rosyjską muzykę pop w miejscach publicznych, zob. 
A. Jack, Ethnic Russians Feel the Heat of Ukrainę Nationalism, "Financial Times", 
19 VII 2000, s. 3. Przebieg wojny kultur można prześledzić w licznych artykułach miej
scowej gazety „Postup" z lat 1998-2001. 
" A. Walicki, Trzy patriotyzmy. Trzy tradycje polskiego patriotyzmu i ich znaczenie współ
czesne, Warszawa 1991, s. Ą1-A4. 
92 Wyjątkiem był przypadek Idy Schpiegel, córki rabina, która wbrew obydwu rodzinom 
poślubiła greckokatolickiego księdza. Po wczesnym zgonie męża sama wychowała piąt
kę dzieci na intelektualistów (ukraiński historyk, Iwan Łysiak-Rudnycki, był je j wnu
kiem); zob. mój artykuł lean JlucnK-Pydnut^bKuu (Hapuc wmejieKmyajibHÓi6ioepa<pii'), 
CyqacHicTb 11: 1994, s. 73-96. 
93 Hryciuk, Zmiany demograficzne..., s. 16. 
94 Ta tendencja trwała nawet wtedy, gdy miasto utraciło swój stary wielokulturowy cha
rakter. Potwierdzają to niektórzy współcześni rosyjscy działacze polityczni i kultury, 
którzy okres dojrzewania spędzili we Lwowie. Na tej liście znajdują się między innymi: 
Jewgienij Jawleński - przewodniczący partii „Jabłoko", krytyk filmowy Andriej Pla-
kow, skrzypek Jurij Baszmet, reżyser teatralny Roman Wiktiuk, aktor Leonid Jarmolnik 
oraz pisarz Igor Klech. Aby poznać aktualne rosyjskie podejście do historii Lwowa zob. 
H. Knex, MHuudenm c KJIOCUKOM, M o c K B a 1998; H. Knex, Kapma Tajiuąuu (TIucbMa 
U3 Hceueea) 22 deKaópa 1998, http://www.russ.ru. Informacja o Rosjanach w postso-
wieckim Lwowie znajduje się w: B. C e p a i o H e H K O , PyccKue eo Jlbeoee, EOCTOHCKHH 

He3aBHCHMbifi ajibinaHax „JleSeab", 23 IV 2000, www.lebed.com; P. J l o 3 H H C b K H H 

Pocimiuy cynacHOMy Jlbeoei, „riocTyn", lipiec 2001, s. 8. 
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ukraiński pisarz i działacz polityczny Iwan Franko (1856-1916). Tworzył on 
w trzech językach - ukraińskim, polskim i niemieckim, a na jego literackich 
i politycznych utworach swoje wyraźne piętno odcisnęły kultury ukraińska, pol
ska i żydowska95. 

Pozostaje jednak pytanie: jaką spuściznę przekazało nam to wielokultu-
rowe środowisko, gdy przestało istnieć? Jest ona zauważalna w każdej grupie et
nicznej tego miasta. Język Żydów galicyjskich - jidisz - powstał z połączenia 
niemieckiego dialektu z licznymi zapożyczeniami z hebrajskiego i miejscowych 
dialektów słowiańskich. Ormiański statut z roku 1519 był kompilacją nie tylko 
ormiańskiego, żydowskiego, islamskiego i wschodniorzymskiego prawa, lecz także 
elementów zachodnich (polskich i niemieckich) kodeksów96. 

We współczesnym Lwowie pozostało niewielu Żydów i Ormian. Nie 
zachowały się również wyżej wymienione kulturowe hybrydy. Jednak w jednym 
przypadku synteza różnych kultur pozostawiła długotrwały ślad. Chodzi o Ko
ściół greckokatolicki, pomimo iż pierwotna idea - połączenie wschodniego i za
chodniego chrześcijaństwa - nigdy nie została w pełni zrealizowana. Ten Kościół, 
w uwspółcześnionym ukraińskim kształcie, potrafił przetrwać najgorsze sowiec
kie represje, potwierdzając swoją wyjątkową żywotność. A skoro tak, to historia 
wielokulturowości we Lwowie nie jest wyłącznie tragiczna. Timothy G. Ash 
przypomina: 

W latach dziewięćdziesiątych pojawiło się coś na kształt reguły świadczącej o tym, że 
im bardziej postkomunistyczne państwo było zróżnicowane etnicznie, tym bardziej praw
dopodobne, iż wybierze ono nacjonalistyczno-autorytarną, a nie liberalno-demokratycz-
ną drogę. Kraje, które poradziły sobie najlepiej, są również etnicznie najbardziej 
homogeniczne - Polska, Czechy, Węgry oraz, tak, Slovenia [...] Odżycie w latach osiem
dziesiątych idei środkowoeuropejskiej to odwoływanie się do przedwojennej etnicznej 
i kulturowej mieszanki miast, takich jak: Praga, Czerniowce czy Bratysława, w których 
ludzie mówili zazwyczaj w trzech, czterech językach, mniejszości o dużej liczebności, 
szczególnie żydowskiej i niemieckiej, oraz wielokulturowości avant la lettre. Wydaje się 
jednak, że w latach dziewięćdziesiątych, aby być postrzeganym jako część politycznej 
Europy Środkowej, nie należało być środkowoeuropejskim we wcześniejszym sensie97. 

Według tych kryteriów Lwów, jednolity etnicznie i kulturowo, ma więk
sze szanse na szybkie ozdrowienie aniżeli, powiedzmy, ukraińsko-rosyjskie, moc-

95 Y. Hrytsak, Ivan Franko and the Galician Triangle [w: j Polin. Studies in Polish Jewry, 
t. 12, red. I. Bartal, A. Polonsky, London-Portland 1999, s. 137-146; G. Wytrzens, Zum 
literarischen Schaffen Frankos in deutscher Sprache [w:] Maan 0paiiKO u ceimoaa 
Kyjibmypa. Mamepiwtu MioKHapodnozo cwunosiOMy UNESCO, red. M. M. J lyKi t toB, 

M. B. BpiiK, T. A. BepBec et al., KHIB 1990, s. 5 1 - 5 9 . 
96 Nadel-Golobić, Armenians..., s. 361; Półćwiartek, Miejsce religii..., 8. 224. 
97 T. G. Ash, The Puzzle of Central Europę, New York Revew of Books 46, 5 (19 III 
1999), s. 22. 
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no zsowietyzowane miasta wschodniej Ukrainy. Według Zbigniewa Brzezińskie
go, któremu we wrześniu roku 1998 nadano tytuł honorowego obywatela Lwowa: 

z całej Ukrainy tylko Lwów uosabia europejską tożsamość [...] W tym sensie Lwów 
odgrywa główną rolę jako przywódca ukraińskiego sukcesu oraz ukraińskich reform [...] 
Jestem pewien, że Ukraina stanie się pełnowartościowym partnerem zjednoczonej Euro
py, a Lwów odegra szczególną rolę w tym procesie98. 

I tu mamy do czynienia z paradoksem - ażeby zrealizować tę misję, 
monokulturowy (we wschodniosłowiańskim sensie) Lwów powinien odwołać się 
do swojego wielokulturowego dziedzictwa i uporać się z nim po to, by stworzyć 
swoją nową ukraińską tożsamość, zgodnie z powyższymi wytycznymi. Dlatego 
napisanie wielokulturowej historii Lwowa jest czymś więcej aniżeli akademic
kim zajęciem. Do pewnego stopnia i powodzenie, i porażka tego przedsięwzięcia 
wpłyną na polityczną przyszłość Lwowa, również państwa, a w szerszym aspek
cie - całego wschodnioeuropejskiego regionu. 

Tłumaczyła Marta Dyhas 

98 3. Ewe>KiHbCKi, IJpoMoea neped JlbeiecbKoio MicbKoio padom. YKpauta - flojbuia. 
Po.ib ma Minie y eeponeOcbKiu UaneepcaĄtt, HejajioKHHtł K y j i b r y p o j i o r i H H H H nacoiiHC 
«I» 14: 1999, s. 9, U. 


