
Młoda Polska we Lwowie



• Stolica Galicji i Lodomerii (siedziba namiestnictwa,  od  

autonomii galicyjskiej – także sejmu krajowego, początkowo 

umiejscowiona w dawnym Teatrze Skarbka, od roku 1881 w 

osobnym gmachu)

• rozwój przestrzenny i ekonomiczny (wzory wiedeńskie w 

architekturze, zagłębie naftowe) 

• Powszechne Wystawy Krajowe (1877, 1894 (otwarcie 

Panoramy Racławickiej)

• wielość wyznań (łacinnicy, grekokatolicy, ormianie) 

• charakter mieszkańców 

• folklor miejski (batiarzy z Łyczakowa)



• Ossolineum (1817 r. Józef Maksymilian Ossoliński; 1827 
otwarcie; biblioteka, wydawnictwo i Muzeum Książąt 
Lubomirskich; skupiało polski ruch umysłowy i było jednym z 
najważniejszych ośrodków pracy nad budową kultury polskiej; 
jeden z największych księgozbiorów w Polsce, a także ogromny 
zbiór rękopisów i autografów, w tym rękopisów średniowiecznych 
i najstarszych druków) 

• Archiwa i księgozbiory (Baworowskich, Jabłonowskich, 
Ponińskich, Pawlikowskich, Skarbków, Oskara Balzera, Sapiehów, 
Lubomirskich, Mniszków)

• Muzea (przyrodnicze Dzieduszyckich; Lwowska Galeria 
Obrazów założona przez magistrat w 1897 roku) 



• Uniwersytet Jana Kazimierza (poloniści: Antoni  Małecki, 

Roman  Pilat, Henryk Biegeleisen, Wilhelm Bruchnalski, Józef  

Kallenbach, Juliusz Kleiner; 

• romaniści: Edward Porębowicz; 

• filozofowie: Kazimierz Twardowski; 

• historycy (Szymon Askenazy, Stanisław Zakrzewski)



• Towarzystwa (Polskie Towarzystwo Historyczne, Polskie 

Towarzystwo Ludoznawcze ( czasopismo „Lud”), Towarzystwo 

Literackie im. Adama Mickiewicza ( czasopismo „Pamiętnik 

Literacki))



• jedyna wyższa uczelnia techniczna na ziemiach polskich

• dużo studentów z zaboru rosyjskiego 



• Franciszek Józef w 1880 
r. zamówił dla auli machu 
Politechniki  w pracowni Jana 
Matejki 11 obrazów-alegorii 
ilustrujących rozwój ludzkości

• dzięki ministrowi oświaty 
Stanisławowi Madejskiemu, w roku 
1893 dyplomy Szkoły 
Politechnicznej we Lwowie 
zrównano z dyplomami 
najważniejszych europejskich 
politechnik (w Wiedniu, Berlinie, 
Monachium, Akwizgranie, 
Karlsruhe, Stuttgarcie i in.)



• Beata Obertyńska zapamiętała, że jak to w sadzie swej

matki na gałęziach starej gruszy sadowili się czterej profesorowie

Uniwersytetu Jana Kazimierza: Kazimierz Twardowski, Stanisław

Zakrzewski, Jan Kasprowicz i Edward Porębowicz – poniżej zaś,

na trawie, zasiadali na swych pelerynach młodzi poeci: Leopold

Staff, Józef Ruffer, Antoni Stanisław Mueller, Feliks Płażek oraz

krytyk – Ostap Ortwin (Wolska zwała ich «płanetnikami»).



• rodzice (Wanda 
Monné, Karol Młodnicki)

• legenda Grottgera  
(Artur Grottger, Wanda 
Młodnicka, Maryla Wolska, 
Michał Pawlikowski: Arthur i 
Wanda: dzieje miłości 
Arthura Grottgera i Wandy 
Monné. Listy, pamiętniki, 
ilustrowane licznemi, 
przeważnie nieznanemi
dziełami artysty, Medyka 
1928).



• ślub z Wacławem 

Wolskim 



• trzech synów (Ludwik, 

Kazimierz i Juliusz)  i dwie 

córki (Beata i Aniela). 

Najbardziej literacko 

utalentowany, najstarszy syn 

Ludwik został zamordowany 

w 1919, Juliusz zmarł w 

1926. Beata (Obertyńska) 

była poetką i prozatorką, 

Aniela (Lela) Pawlikowska –

malarką



• Zaświecie



• Storożka





• Storożka



• Perepelniki

(80 kilometrów na wschód 

od Lwowa, majątek ciotki 

Wacława, Melanii 

Padlewskiej)



• Perepelniki



Twórczość 

Thème Varié, Lwów 1902

Symfonia jesienna, Lwów 1902

Święto Słońca, Lwów 1903

Z ogni kupalnych, Skole 1903

Swanta. Baśń o prawdzie, Lwów 1909

Dziewczęta [nowele], Lwów 1910

Dzbanek malin, Medyka 1929



• „Płanetnicy” 

stoją J. Ruffer, S. A. 

Mueller, 

siedzą: M. Wolska, L. 

Staff, O. Ortwin



• syn Františka Staffa, 
lwowskiego cukiernika, prezesa 
"Ogniska czeskiego" we 
Lwowie

• w latach 1897-1901 
studiował na uniwersytecie we 
Lwowie prawo, filozofię i 
romanistykę (wybitny tłumacz 
m.in. Kwiatków św. Franciszka) 

• zaprzyjaźniony z Janem 
Kasprowiczem (debiutancki 
wiersz Noce bezsenne, ukazał 
się w 1900 jego staraniem  
łamach dodatku do „Kuriera 
Lwowskiego”)



• poeta, rzeźbiarz, 
tłumacz z języka włoskiego

Posłanie do dusz  (1903)

Syn Słońca („Krytyka” 
Z „Ogrójca róż i 

miłości” („Sfinks” 1908 t. 3)

Syn Słońca, Szatan i 
Pustynia („Krytyka” 1910 t. 2)

Trzy psalmy i hejnał 
(1917)



• prawnik, szkoła 

(filozoficzna) lwowsko-

warszawska

• pochodzenie 

żydowskie, polskość z 

wyboru

• polski dziennikarz i 

krytyk literacki



• studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza

• autor próz poetyckich 

• powieści Henryk Flis (1908) – na tle rozwoju przemysłu 

naftowego

• opisał urok i grozę Drohobycza 



• studiował na UJ

• studia germanistyczne, 
romanistyczne i anglistyka 

• katedra filologii romańskiej 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza

• rektor uniwersytetu w l. 
1925-1926 («Porębowicz powiedział 
w swej rektorskiej mowie […], żeś 
winien być wesół, choć już leżysz w 
rowie»)

• tłumacz Boskiej komedii i 
Życia nowego Dantego, ballad 
prowansalskich, Pieśni ludowych 
celtyckich, germańskich i romańskich, 
poematów J. Byrona 



• rodzina ormiańska, zasłużona dla 
Lwowa i kultury  (Tadeusz (1849-1905, rzeźbiarz), 
Roman (1856-1930, profesor chirurgii 
Uniwersytetu Lwowskiego), Erazm (1859-1928, 
inżynier górnik, kolekcjoner) oraz Władysław 
(1865-1919, aktor i dyrektor Teatru Wielkiego 
we Lwowie)

• utrata wzroku ( znajomość 
francuskiego i niemieckiego, alfabet Braila:  
studiowanie literatury światowej; z Paryża i 
Ameryki czasopisma literackie przeznaczone dla 
niewidzących; z pomocą lektora  uzupełniał 
wiedzę z zakresu literatury)

• wolny słuchacz Wydziału 
Filozoficznego, wykładów z literatury pięknej i 
historii na Uniwersytecie Lwowskim

• nauka gry na fortepianie i skrzypcach, 
również z pomocą specjalnych wypukłych nut

Impresje (1902), Poezje (1930)

Przekłady Ch. Baudelaire’a, J.W. 
Goethego, O. Wilde’a, P. Verlaine’a, V. Hugo



• najmłodszy brat 
Leopolda Staffa

• studia prawnicze na 
Uniwersytecie Lwowskim i 
Akademii Handlowej we 
Lwowie 

• gruźlica (leczenie za 
granicą i Polsce)

Grzeszne gołębie 
(1914)

Dwie pieśni i inne nowele 
(1915)

Zgrzebna kantyczka (1922)



Dziękuję za uwagę ! 


