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A R C H I T E K T U R A K O S C I E L N A CHRZESCIJANSKIEGO 
WSCHODU 

Sztuka chrzescijariskiego Wschodu na terenie sredniowiecznego 
Lwowa. — Sztuka ormianska i bizantyhska. — Wplywy islamu w 
sztuce ormiariskiej. — Katedra ormianska i jej cechy architektury 
kolonialnej Ormian znad wybrzezy Morza Czarnego. — Dorchi jako 

• budowniczy katedry ormiariskiej i dawnej cerkwi katedrahiej sw. 
Jura. —• Chronologia budowy cerkwi sw. Jura. — Wiadomosci ar-
chiwalne o niej. — Slady jej fundamentow odkryte w r. 1933. — 
Przypuszczalne wplywy architektury greckiego Chersonesu. 

i ^ O T Y K byt stylem panujqcym we Lwowie sredniowiecznym, a miasto samo 
nosiio ogolne znamiona kultury Zachodu. Lecz obok koscicrfow i domow 

gotyckich wznoszono wspotczesnie odmienne forma i z innego ducha pocz^te swi^-
tynie, poswi?cone kultom religijnym chrzescijaiiskiego Wschodu. 

W odroznieniu od gotyku, sztuka chrzescijariskiego Wschodu nie przedsta-
wia jednoUtego obrazu. Ale wspoiczesni ludzie kuUury Zachodu nie umieU do-
strzec roznic, jakie zachodzity mi^dzy sztukg. Rusinow w ich cerkwiach, a grego-
riariskich Ormian w ich kosciolach. Jeszcze dla Jozefa Bartlomieja Zimorowicza 
w w. X V I I architektura cerkwi katedralnej sw. Jura i katedry ormiariskiej we 
Lwowie byly to „duo delubra analoga''.̂ ''̂  

Choc szczupte w wiekach srednich zabytki sztuki Wschodu na terenie Lwo
wa, oddzielic musimy wsrod nich przede wszystkim to, co zaliczyc przyjdzie 
do sfery wptywow dawnego Bizancjum, od tego co do nas przyniesli Ormianie. 

Procz elementow rdzennie ormiariskich, przyniesli oni ponadto ze sobg, na 
nasz teren elementy wzigte ze sztuki islamu.^ '̂' Wskutek podboju swej ojczyzny 
Ormianie dostali si? czgsciowo pod panowanie Turkow, czgsciowo zas Persow. 
Od jednych i drugich przyswoili sobie elementy zdobnicze zwtaszcza w dekoracji 
ornamentalnej, zastosowuj^c je nawet w budowlach koscielnych. Lecz i w swiec-
kich pracuj^cy przy nich ormiariscy kamieniarze i rzezbiarze stosowali ornament 
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charakterystyczny dla sztuki islamu i zaszczepiali jego umilowanie nawet posrod 
chrzescijanskich artystow i rzemieslnikow pochodzenia zachodniego.̂ ^^ 

Zroznicowany takze by} obraz wplywow, ktore obserwowac mozemy w za-
bytkach iwowskich przynaleznych do sfery artystycznej kultury bizantyjskiej. Nie 
znajdziemy na naszym terenie sladow zabytkow o wyraznych wplywach Kijo-
wa i Czernihowa, jakkolwiek nie jest wykluczone, ze niegdys mogly one si?gac 
i tutaj. 

Podobnie jak ksig ẑgta ruscy, za protektorow prawoslawnej cerkwi na Rusi 
Czerwonej uwazali sie takze hospodarowie moldawscy i st^d rowniez zwi^zki 
sztuki cerkiewnej moldawskiej i woloskiej ze sztuk^ cerkiewng, Iwowsk^. Lecz 
przed X V I stuleciem zwiqzki te nie zaznaczaj% si? jeszcze w architektuize. Mol-
dawia do pdowy w. X V odgrywa rol? posrednicz^cg. mi?dzy Polsk^ a krajami 
baikariskimi, w szczegolnosci Konstantynopolem i koloniami nad Morzem Czar-
nym, sama zas jest raczcj terenem wplywow sztuki Zachodu idqcych nad Dunaj 
ze Lwowa. O tej roll Lwowa jako centrum, sk^d zwlaszcza formy architektury 
gotyckiej rozszerzaly si? po Moldawi?, mowa b?dzie pozniej. 

W zakresie ormiariskiej architektury sredniowiecznej mamy do czynienia 
z jednym tyiko wybitnym zabytkiem, zachowanym po dzis dzieri, z katedrq. or-
miariskq.1^5 

Katedr? zbudowano w czasie od r. 1356 do 1363. Fundatorami byli Jakub 
syn Szachinszacha, obywatel Kaffy i Panes syn Abrahama (Aprahamian). Miej-
sce pochodzenia tego ostatniego rozmaicie jest podawane. W kazdym razie i on 
nie byt we Lwowie stale osiadly, lecz uwazany za cudzoziemca, tj. nie nalezqcego 
do Iwowskiej gminy ormiariskiej. Wszystko wskazuje na to, ze obaj fundatorowie 
zv/iq.zani byli z ormiariskimi osadami na Krymie, w szczegolnosci z Kaff^ i ze tam 
szukac nalezy wzorow architektury katedry Iwowskiej. 

W Kaffie i w innych genueriskich koloniach handlowych na Krymie tworzyl 
si? w w. X I I I i X I V odr?bny typ ormiariskich budowli koscielnych, oparty na sta-
roormiariskich wzorach, wyniesionych z rdzennej Armenh przez uchodzcow osied-
lonych potem na Krymie. Z ormiariskuni pierwowzorami zmieszdy si? w nich 
wplywy architektury bizantyjskiej, bhskiej Krymu, zaznaczaj^ce si? przede wszyst
kim tym, ze o lie w kosciolach rdzennej Armenii '̂̂ ^ apsyda byla na zewnq.trz nie-
widoczna 1 kryla si? poza r6wna scian^ muru, w ktorym stanowita od wewng.trz ro-
dzaj wn?ki, to w zachowanych do dzisiaj ormiariskich koscidach Kaffy apsyda na 
wzor swiqtyri bizantyriskich wyst?puje na zewn^trz. 

Te cechy budowli, charakterystyczne dla architektury sredniowiecznych ko-
lonii ormiariskich wybrzezy Morza Czarnego, nosi takze Iwowska katedra or
mianska (il. 21 i 22). 

Sredniowieczng, jest tylko najstarsza jej cz?sc (il. 23 i 24) bez przedluzenia 
naw dokonanego w w. X V I I i bez cz?sci najnowszej dodanej juz w w. X X . Byt 
to zatem stosunkowo niewielki rozmiarami kosciot, o scianach na zewnqtrz po-
krytych ciosowymi oktadzinami, o dachu sktadajg.cym si? w calosci rowniez z ka-
miennych plyt, analogicznie jak koscioty sredniowieczne w rdzennej Armenii. Po-
nad dach kamienny, dzis zakryty drugim blaszanym, sterczat wyzszy nieco i 
smuklejszy niz obecnie b?ben koputy o wi?kszej ilosci oklen dopuszczaj^cych 
swiatto do wn?trza swi^tyni. Kopuia sama sktada si? z gUnianych garnkow, wkia-
danych jeden w drugl, tworzg,cych lukowato gi?te rz?dy schodz^ce si? w posrod-
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23. Katedra ormianska, fragment dekoracji 



24. Katedra ormianska, 
rzut poziomy; 
klisza w zb. P.A.U. 

ku. W nast^pstwie takiej konstrukcji kopuia jest niezwykle lekka. Wnetrze bgbna, 
dziS pokrytego mozaikg. nowozytn^, bylo — podobnie jak na zewn^trz — dwu-
nastoboczne, polichromowane. B§ben kopuly opieral si? na trompach. 

Na zewn^trz widoczna byla tylko jedna apsyda srodkowa, konchy zas dwoch 
bocznych ukryte byly we wngtrzu, na zewn^trz zas maskowala je prosta linia scia-
ny. Wzdluz naw bocznych blegjy z obu stron arkadowe kruzganki (il. 22), dobu-
dowane prawdopodobnie pozniej, juz w w. X V , zas od strony fasady kosciola 
nie odgrywaj^cej zresztq architektonicznie wigkszej roli, przytykala doh niska do-
budowa tzw. dzamadun. Portal glowny znajdowal si? zwyczajem ormiahskim z 
poludniowej strony w scianie bocznej nawy. 

Przy nieco nizszym dzis dachu, katedra bez dzisiejszych jej obudowaii byla 
bardziej smukla i harmonijna tym bardziej, ze teren ulicy Ormiahskiej byl daw-
niej nizszy. Z ciosowymi okiadzinami na zewn^trz i dachem z plyt kamiennych 
miala ona bez porownania wigcej niz dzis cech charakterystycznych architektu
ry ormiariskiej. 
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25. Przekroj poprzeczny 
kosciolow ormiariskich. 

Krym, a Kaffa w szczegolnosci, byla ogniwem posrednira migdzy Armenig, 
a Lwowem.i''i Dzieje emigracji Ormian uchodz^cych ze swej azjatyckiej ojczyz
ny oraz fakt stworzenia przez nich na wybrzezach Morza Czarnego architektury 
o cechach kolonialnych musz^ bye wzigte pod uwag? w rozwi^zaniu zagadnie-
nia genezy Iwowskiej katedry ormiariskiej i jej odrgbnych cech. Katedra Lwowska 
zbliza si? najbardziej do zachowanych dot^d ormiariskich kosciolow dawnej Kaffy 
(dzisiejszej Teodozji). 

Analogi? Iwowskiej katedry, jako typu ormiariskiej architektury kolonial
nej, stanowily niegdys nie istniej^ce juz we Lwowie koscioly ormiariskie sw. Ja
kuba i sw. Anny. Dzis jedynie katedra sama jest przykladem odrgbnej kultury 
artystycznej i dowodem wplywow siggaj^cych do nas w wiekach Srednich z Kry
mu i znad Morza Czarnego. Lwow jest najdalej ku polnocnemu zachodowi si?ga-
jqcym punktem, w ktorym przejawily te wplywy, a katedra ormianska jest ich 
widomym znakiem (il. 25). 

Mimo nalecialosci bizantyjskich pierwotna katedra ormianska we Lwowie 
stanowi dowod odr^bnosci i samoislnosci architektury Ormian. Proporcje kos
ciola ormiariskiego sq na ogol inne niz proporcje swig.tyri bizantyjskich. Te ostat-
nie sg. masywniejsze, szerzej rozsiadle, podczas kiedy wlasciwg^ cechĝ  koscioldw 
ormiariskich jest smuklosc. Obudowana pozniejszymi dodatkami i podwyzszo-
nym dachem pokrytym blachg, i po podniesieniu poziomu ulicy Ormiariskiej dzi-
siejsza katedra iwowska nie czyni tego wrazenia, co pierwotnie. W calej p^ni na-
tomiast zaznacza si? ono we wngtrzu najstarszej jej czgsci. Wrazenie wysmuklos-
ci podkreslaj^ wq.skie laskowe kolumny, ostroiukowe sklepienia i l?ki tzw, oslego 
grzbietu (il. 26). Nie s^ to cechy stylu bizantyriskiego. Poza tym sam wgtek mu-
row, kamicnne okladziny scian zewn^trznych, dach z kamiennych plyt, kryty pod 
blach^, dwunastokglny beben i jego nakrycie, wejscie z poludniowej strony prze-
bite w dluzszej scianie kosciola od strony nawy bocznej, przejscia drg.zone w fi-
larach migdzy apsydami, kruzganek arkadowy na zewnqtrz katedry, wszystko to 

26. L§ki zaslosowane 
w kaledrze ormiariskiej; 
klisza w zb. P.A.U. 
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S4 cechy charakterystyczne architektury ormiariskiej, Powstac ona musiala wedlug 
z gory obmyslonego planu, jaki stworzyc mogla dawna kuUura artystyczna na-
rodu, ktory jg, zwlaszcza w sztuce budownictwa potrafii uwydatnic, 

Lecz w dekoracji architektonicznej i ' ' ^ wngtrza katedry mniej znajdujemy cech 
sztuki ormiariskiej, a wi?cej sztuki islamu, perskiej, turecko-seldzuckiej. Naj-
dawniejsza zdaje si? bye na pol zniszczona dzis chrzcielnica we wn?ce muru w 
poblizu dtarza. maj^ca cechy sztuki w. X I V i formy wlasciwe ornamentyce scl-
dzuckiej. Ornamenty filarow o motywie lamanych lasek oraz z?bate ornamcnty 
luku t?czy spotykamy w sztuce krajow islamu w w. X I V i X V . Do repertuaru form 
sztuki tureckiej wiekow srednich nalezy tez ornament tzw. stalaktytowy na rzez-
bionym gzymsie wewn^trz koscicrfa. Wreszcie — rowniez we wn?trzu — na uwagg 
zaslugujg^ liczne w kamieniu kute krzyzyki wotywne, niektore datowane i zaopa-
trzone w napisy. Najstarszy pochodzi z r. 1427 (il. 27). Niektore, otoczone orna-
mentem perskiej polpalmety. zamieszczono na alabastrowyjh plytach wpuszczo-
nych w mur. 

Z budowg, katedry ormiariskiej Iĝ czy si? nazwisko architekta Dorchiego, o 
ktorym wyzej byla juz mowa. Zapisek w archiwum katedry z r. 1756, oparty na 
dawniejszych tradycjach, wymienial Dorchiego jako budowniczego zarowno ka
tedry ormiariskiej jak i cerkwi oo. bazylianow im. sw. Jura.̂ ** Ta przekazana 
nam w>a.domosc potwierdza tez zawarty u Zimorowicza dawniejszy zapisek, a za-
razero prostuje nazwisko budowniczego, znieksztalcone w odpisach zaginionego 
oryginalu kroniki. W oryginale brzmiaio ono zapewne Dorc, zas w kopiach kro
niki Zimorowicza mylnie przepisano jako Dore. 
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Na kosciolach ormiariskich genueriskiej Kaffy wzorowal si? Dorchi, prawdo
podobnie sam z Kaffy przybyly, przez kaffericzyka Jakuba syna Szachinszacha 
stamt^d sprowadzony dla budowy katedry Iwowskiej. Nie z wloskiego, ani tez za-
chodniego ducha architektury powstala Iwowska katedra ormianska, lecz z opar-
cia o wzory kosciolow ormiariskich w Kaffie, do ktorych zastosowania we Lwo
wie umial si? sklonic Dorchi z wlasciwg^ temu typowi budowniczych nieporow-
nang, gi?tkosci4 i zr?cznosci^ obytego na Wschodzie Lewantyrica. 

Zanotowane przez Zimorowicza dzieje budowy dawnej katedry sw. Jura uzu-
pelniajg, kroniki bazyliariskie,i^ opierajgce si? zapewne na tym samym zaginio-
nym zrodle, o ktorym wspominal zapisek katedry ormiariskiej z r. 1756.1''̂  Au-
tor pierwszej z cytowanych tu w przypisie kronik wymienia co zdzialal dia bu
dowy kazdy z owczesnych przdozonych bazyliariskich Iwowskiego monasteru: 
Eutymiusz, ktory mial w r. 1363 zdozyc fundamenty cerkwi murowanej, Parfteni, 
ktory prowadzil budow? do r. 1361, Gedeon do r. 1400 i w koricu Laurencjusz, 
ktory j % wykoriczyl w r. 1437. 

Dorchi zmarl w r. 1384.̂ ''̂  Mozemy przypuscic, ze by! on zarowno tworc^ 
jej planow, jak i kierownikiem budowy zasadniczego zr?bu murow. Z zestawie-
nia dat, dotyczg,cych z jednej strony budowy katedry ormiariskiej, z drugiej stro
ny dawnej katedry sw. Jura wynika, ze dopiero wykoriczywszy pierwszg. podjg.1 
Dorchi budow? drugiej. Nie prowadzil wi?c obu budowli rownoczesnie jak to 
podaje Zimorowicz. 

Zastanowienia wymaga fakt jak Dorchi, Wloch, mogl budowac dwie swi^-
tynie roznych wyznari wschodnich, obie stylem obce duchowi architektury Zacho
du, w ktorych przebijaio si? tez odmienne ustosunkowanie do podstawowych za-
gadnieri architektonicznych. W obu tych budowlach ujawniaiy si? niew^tpliwie 
cechy odr?bne, wynikaj^ce z zachowywania dawnych tradycji, z jednej strony 
budownictwa ormiariskiego, z drugiej rusko-bizantyriskiego. Jedno i drugie po-
siadalo wlasne swe drogi rozwoju i wyksztalcilo odr?bne a charakterystyczne for
my architektoniczne. Wspolne zrodla obu tych gal?zi odr?bnych architektury, wy-
roslych na odr?bnych podfozach i powstalych z innych duchowych przeslanek, 
dadzg, si? odnalezc w sztuce starochrzescijariskiej. Przypuscic nalezy ze w opra-
cowaniu planow obu katedr, ormiariskiej i ruskiej, znacznym byl udzi^ ducho-
wieristwa obu wyznari, dbalego o zachowanie tradycji architektury, dostosowa-
nej do ich odmiennych form kultu religijnego. 

Kronika bazyliariska twierdzi, ze cerkiew sw. Jura zbudowana byla na sla-
dach fundamentow najdawniejszej na tym miejscu cerkwi drewnianej, istniej^-
cej jeszcze od r. 1280.1'*' Katedra murowana, druga z rz?du w tym miejscu, mia
la bye budowy monumentaln^. W czasie przed jej zburzeniem mowiono o niej, 
ze wewngtrz jest ciemna i wg.ska „chociaz z muru mocnego, ktory przetrzyma 
przyszle wieki, jednak ciemna i ciasna". '̂'̂  Od strony poludniowej przy katedrze 
wznosila si? dzwonnica.̂ ''̂  W poznlejszych juz czasach dobudowano dwie kapH-
ce, sw. Prokopa w r. 1685 za biskupa Jozefa Szumlariskie^o i drugg, w r. 1700 pod 
wezwaniem Pokrowy tj. Opieki Matki Boskiej, na schronienie cudownego obra
zu przewiezionego z Trembowli do Lwowa. 

Dokonane w r. 1933 badania podziemi obecnej katedry.̂ ^" trzeciej z rz?du, 
nie odkryly w calosci rzutu poziomego dawnej budowy Dorchiego, przy budowie 
bowiem katedry dzisiejszej w polowie w. X V I I I zatarto slad znacznej cz?sci daw-
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nych fundamentow, a materiaiu z drugiej katedry uzyto przy budowie trzeciej, 
prowadzonej od r. 1743. Stwierdzone zostalo jedynie, ze druga katerdra byla orien-
towana; zachowaly si? tez fragmentay jej kamiennych substrukcji oraz zarys srod-
kowej apsydy. Sladow apsyd bocznych nie znaleziono, wymiary jednak dawnej 
budowli (12 X 25 m) kazg si? domyslac, ze katedra posiadala takze apsydy boczne. 

W formic przypuszczenia tylko, z wszystkimi zastrzezeniami, mozna by do-
dac na tym miejscu, ze dawna katedra sredniowieczna posiadala prawdopodob
nie kopul?, stanowi^c^ na zewng,trz wieloboczny b?den, naktryty stozkowym da
chem, podobnie jak Iwowska katedra ormianska. Tym szczegolem oraz apsydami 
wyst?pujgcynii na zewngtrz mogla si? ona w ogolnym swym pokroju zblizac do 
katedry ormiahskiej, kt6ra jednak miala tylko jedn^ apsyd?. Zapewne te najogol-
niejsze cechy wyniesione ze Wschodu kazaly w w. X V I I nie znajq.cemu sig na archi-
tekturze Zimorowiczowi uwazac je za „duo delubra hermaphrodita" zbudowane 
„pari filo ac schemate".^^ 

Architektura romarisko-bizantyriska kt6rej reprezentantem byl dawny Ha-
licz w epoce ksigz?cej, stala si? z jego upadkiem rozdialem na tych ziemiach zam-
kni?tym. Fakt, ze do budowy cerkwi sw. Jura powolano lewantyriskiego Wlocha, 
nasuwac mogiby przypuszczenie, ze w cerkwi tej wzorowal si? on na budownic-
twie Chersonezu, ktorego wplywy w architekturze krajow Balkanu i dorzeczy Mo
rza Czarnego byly w w. X I V szeroko rozprzestrzenione. 

Zrodla sztuki lg,cz^ si? oczywiscie z odr?bnymi formami kultu religijnego 
kazdej z Iwowskich „nacji". Katolicy polscy, Niemcy i Wlosci byli odbiorcami 
sztuki Zachodu, schizmatycko-gregoriariscy Ormianie starali si? zachowac odr?b-
nos6 religijn^, piel?gnujgc w swym kosciele procz odr?bnego rytualu i j?zyka takze 
tradycje sztuki ormiariskiej. Grecko-schizmatycy Rusini trwali przy swych for-
mach kultu i obracali oczy na Bizancjum. 

Lecz zycie nie oddziel^o zawsze scisle od siebie Iwowskich „nacji" i trady
cje szly nieraz w zapomnienie. Katolicy wieszali w swych kosciolach i mieszkaniach 
obrazy p?dzla malarzy schizmatyckich. Przestawala ich razic odmienna ikonogra-
fia i odr?bny styl w przedstawianiu swi?tych. Ormianie w dzialach swej architek
tury, jeszcze w czasach przed osiedleniem si? we Lwowie, nasig.kli byli z jednej 
strony wplywami architektury bizantyriskiej, z drugiej strony przyswoili sobie 
formy dekoracji architektonicznej wzi?te ze sztuki islamu. Rusini jeszcze w epo
ce samoistnosci politycznej za czasow ksigz^t halickich, zmieszali w swej archi
tekturze formy bizantyriskie z formami romariskimi, przyj?tymi z Zachodu. W 
czasach poznlejszych mialy si? znow zetkn^c z architekturg. bizantyrisk^ formy 
zachodniego gotyku. 
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29. Cerkiew w Rohatynie, fasada boczna; klisza w zb. P.A.U. 


