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PROBLEMATYKA 
PRZESTRZENNO-ARCHITEKTONICZNA
KRESÓW WSCHODNICH
W DWUDZIESTOLECIU 
MIĘDZYWOJENNYM

P
ojęcie „Kresy” – w znaczeniu ostatnich linii polskiego wojska, strzegących południowo-
-wschodnich granic pomiędzy Dnieprem a Dniestrem – po raz pierwszy zostało użyte przez 
Wincentego Pola w poemacie Mohort wydanym w Krakowie w 1854 roku. W związku z tym 
przyjęło się początkowo tylko w odniesieniu do ziem południowo-wschodnich, z czasem jed-

nak stało się synonimem pogranicza, nie tylko posterunków wojskowych, ale i wszystkich wschod-
nich ziem Rzeczypospolitej. W latach międzywojennych pojęcie „Kresów Wschodnich” (lub po prostu: 
Kresów) odnoszono zwykle do pasa sześciu województw na wschodnich rubieżach II Rzeczypospoli-
tej: od wileńskiego na północy do tarnopolskiego i stanisławowskiego na południu.

Wydaje się paradoksalne, że te słabo zaludnione, najgorzej rozwinięte pod względem gospo-
darczym i zamieszkane głównie przez mniejszości narodowe tereny urosły do rangi narodowego 
symbolu. Kresy to wspomnienie urokliwych miast i miasteczek – przede wszystkim Lwowa i Wilna,  
a także Nowogródka, Stanisławowa, Bełzu, Buczacza, Drohobycza i innych miast. Kresy to jedyne  
w swoim rodzaju pejzaże z wieżami świątyń różnych wyznań i malowniczą architekturą, wśród któ-
rej znajdują się arcydzieła barokowej sztuki sakralnej. Kresy to „kraj lat dziecinnych” Adama Mic-
kiewicza, Juliusza Słowackiego, Artura Grottgera, Gabrieli Zapolskiej, Brunona Schulza, Stanisława 
Lema, Zbigniewa Herberta… Kresy to Soplicowo i Bohatyrowicze, Zbaraż i Okopy Świętej Trójcy, 
Łyczaków i Rossa – nazwy, których nie trzeba tłumaczyć żadnemu, świadomemu swej narodowej 
tożsamości Polakowi.

Sentymentalny, wręcz idylliczny obraz Kresów, widziany przez pryzmat dawnych pocztówek i fo-
tografii, jest pielęgnowany szczególnie w zachodniej części kraju, w rodzinach dawnych Kresowian 
przesiedlonych tu po II wojnie światowej. Dziś, w czasach rosnącej popularności, a nawet mody na 
lata międzywojenne, stopniowo zwiększa się świadomość roli, jaką Kresy odegrały w nowoczesnej 
historii i kulturze narodu polskiego. Mityczno-heroiczny obraz tych ziem potęguje martyrologia  
II wojny światowej, związana zwłaszcza z Wołyniem. Kresy nabierają statusu „ziem utraconych”, sta- 
ją się Atlantydą, którą trzeba na nowo odkryć i poznać. W ostatnich latach zauważalna jest tenden-
cja do gloryfikacji lat międzywojennych, co sprzyja wybielaniu i przemilczaniu wielu ciemnych kart 
tego rozdziału historii Polski. Międzywojenne Kresy to nie tylko lwowska gwara uliczna – bałak  
i obwarzanki smorgońskie, ale także bezwzględne pacyfikacje, antyżydowskie pogromy i Bereza Kar-
tuska. Niespełniony sen o potędze i mocarstwowości Polski „od morza do morza”, przy braku pełnego 
rozeznania w skomplikowanych relacjach społecznych tamtych czasów, skutkuje dziś stereotypami.  
Już choćby z tego względu konieczne są badania problematyki kresowej, oparte na rzetelnej współ-
pracy międzynarodowej.



1. Kresy Wschodnie – fragment mapy II Rzeczypospolitej
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Tematem tego opracowania jest architektura Kresów w latach 1921–1939. Zakres chronologiczny 
pracy jest ograniczony z jednej strony traktatem ryskim, na mocy którego ustalono przebieg granicy 
polskiej na wschodzie, z drugiej zaś wybuchem II wojny światowej i okupacją sowiecką. Problema-
tyka architektoniczna II Rzeczypospolitej jest przedmiotem intensywnych studiów już od dłuższego 
czasu, zagadnienia przestrzenno-architektoniczne miast kresowych w tym okresie nie doczekały się 
jednak dotąd kompleksowego opracowania. Po 1945 roku ze względów politycznych był to temat 
tabu, zaś obiekty położone za wschodnią granicą nie były lub były tylko pobieżnie uwzględniane 
w pracach poświęconych historii polskiej architektury nowoczesnej. Na przykład w kanonicznej 
Nowej formie w architekturze polskiej 1900–1925… Andrzeja Kazimierza Olszewskiego wzmianko-
wane są kolonie urzędnicze i zabudowania Korpusu Ochrony Pogranicza, Państwowy Bank Rolny  
w Łucku, gmachy Banku Polskiego w Brześciu nad Bugiem, Baranowiczach i Łucku oraz pawilon firmy 
Okocim na Targach Wschodnich we Lwowie, zamieszczono także reprodukcje fotograficzne Banku 
Polskiego w Brześciu nad Bugiem, pawilonu Okocimia we Lwowie oraz domów starostów w Słonimiu 
i Sarnach, błędnie określonych jako starostwa1. Całkowicie pominęła natomiast architekturę kresową 
Izabella Wisłocka2, z kolei Jan Minorski wymienił tylko gimnazjum w Lidzie, Wydział Mechaniczny  
i zbiornik wieżowy we Lwowie, dwa obiekty bankowe w Wilnie oraz schroniska turystyczne na Ko-
strzycy w Czarnohorze i Kukulu koło Worochty. W zakresie urbanistyki kilka zdań poświęcił projek-
towi regulacji placu Katedralnego w Wilnie, prawie całkowicie zignorował zaś niezwykle istotny dla 
ówczesnej teorii urbanistycznej dorobek Politechniki Lwowskiej3. Unikanie tematu architektury kre-
sowej było zapewne w jakimś stopniu konsekwencją braku bezpośredniego dostępu do obiektów. Na 
przykład Łukasz Heyman, pisząc na temat uzdrowisk górskich II Rzeczypospolitej, wymienił wpraw-
dzie kilka realizacji kresowych, ale w materiale ilustracyjnym nie uwzględnił żadnego z nich4. Dopie-
ro po 1989 roku zaczęto omawiać najważniejsze przedsięwzięcia urbanistyczne i architektoniczne na 
Kresach, natomiast po 2005 roku nastąpiła intensyfikacja badań w tym zakresie5. Brakuje jednak ujęć 
monograficznych dotyczących miast kresowych, nawet jeśli ograniczyć się tylko do ówczesnych miast 
wojewódzkich – jedynie architektura Lwowa doczekała się monografii6, natomiast mniej lub bardziej 
szczegółowe artykuły powstały na temat Wilna7, ostatnio zaś Stanisławowa8 i Brześcia nad Bugiem9. 
Pozostałe siedziby województw wschodnich (Nowogródek, Łuck, Tarnopol), nie wspominając już  
o miastach powiatowych, nie spotkały się dotąd z zainteresowaniem polskich historyków architek-
tury. W ostatnich latach pojawia się sporo wydawnictw albumowych, ukazują się także liczne prace 
wspomnieniowe, pisane przez dawnych Kresowian. W opracowaniach tych można nieraz znaleźć in-
teresujące informacje, także dotyczące dziedzictwa materialnego, chociaż z reguły publikacje te nie 
mają charakteru naukowego.

Przeglądając czasopisma architektoniczne z lat międzywojennych, można odnieść wrażenie, że 
ruch budowlany na Kresach niemal nie istniał. W czołowym piśmie architektonicznym z lat między-
wojennych, „Architekturze i Budownictwie”, temat architektury kresowej podejmowano sporadycz-
nie, koncentrując się na terenach Polski Centralnej i Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem 
urbanistyki i architektury warszawskiej. Kiedy w 1935 roku jeden z numerów przeznaczono na pre-
zentację „110 reprodukcji różnych budynków (…), które możnaby uważać za obrazujące rozwój pol-
skiej architektury współczesnej”10, to z realizacji kresowych znalazły się wśród nich jedynie dwie,  
tj. poczta w Równem oraz Kasa Chorych w Czortkowie, figurująca zresztą jako ubezpieczalnia spo-
łeczna w Bielsku (ob. Bielsko-Biała). Temat architektury na Kresach nie był też podejmowany na ła-
mach krakowskiego „Architekta”. To niezrozumiałe ignorowanie współczesnej architektury kresowej 
mogło późniejszych badaczy prowadzić do błędnego wniosku, że na tych terenach powstało bardzo 
niewiele, przynajmniej jeśli chodzi o architekturę, o której warto mówić i pisać. Tymczasem nie ulega 
wątpliwości, że w miastach kresowych tego okresu wzniesiono wiele obiektów o wysokich walorach 
architektonicznych, w pełni zasługujących na uwzględnienie i należne miejsce w dziejach polskiej 
architektury nowoczesnej.


