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Brak zabytkow architektury z grodu ksi^z^t ruskich. — Wiado-
mosci o architekturze drewnianej dawnego Lwowa. — Poszukiwanie 
sladow epoki romariskiej w kosciolach sw. Jana Chrzciciela i NPMarii 
Snieznej. — Mozhwosc wplywow architektury dawnego Halicza w 
cerkwi sw. Mikolaja we Lwowie. 

T W O W S K A kultura artystyczna w wiekacli srednich nie siggala daleko wstecz, a 
Lwow ruskich ksiqz^t nie przekazat nam zadnych godnych uwagi zabytkow. 

B y l grodem o niedawnej stosunkowo przesziosci, a swĝ  skromng. architektury nie 
mogl sig mierzyc ze stc^ecznym Haliczem. T o tez rozkopy terenu i poszukiwania 
nie odkryly dotyd slad6w architektury romarisko-bizantyriskiej, ktorej tyle znalazlo 
si? w Haliczu.^ Architektura drewniana z czasow ksi^zq^t ruskich nie pozostawila 
we Lwowie po sobie sladu, a to, co na temat murowanych cerkwi tych czasow 
mozna by powiedziec, ogranicza si? do samych tylko hipotez. Nie jestesmy pewni, 
czy istotnie w murach ktorejkolwiek z istniejycych cerkwi, potozonych na terenie 
dawnego ruskiego grodu zachowato sig po dzis cokolwiek z epoki ksiyz^cej. 

O konkretnych zabytkach Lwowa mowic mozna dopiero od polowy w. X I V , 
od czasow Kazimierza Wielkiego. 

Lecz i z tych czasow niewiele pozostalo. Znamiona zewngtrzne srednich wiekow 
zachowalo miasto do r. 1527 by je w tym czasie zatracic w wielkim pozarze. Na 
skromnych resztkach sredniowiecznego Lwowa jeszcze i pozniej odbily si? dotkliwie 
niszczyce zdarzenia, przede wszystkim dzialania r?ki ludzkiej. Do nich zaiiczyc 
nalezy zburzenie w r. 1743 dawnej katedry sw. Jura, w r. 1745 dawnego kosciota 
dominikanow i od r. 1765 gruntowne przeistoczenie katedry rzymsko-katoHckiej. 
Rok 1787 i nastgpne przyniosly zatrat? obwarowari miejskich, murow i baszt 
zamku nizszego z kosciolem sw. Katarzyny i kosciola sw. Stanislawa. Wreszcie juz 
wiek X I X przyniosl w r. 1848 spalenie dawnego kosciota franciszkanow i nastgpne 
jego rozebranie. 

Mimo to nalezy podjyc badanie Lwowa takze w odniesieniu do tego srednio
wiecznego okresu, ktory budzid musi zainteresowanie odr^bnym niz gdzie indziej 

11 



obliczcm duchowym. Wptyw kultury artystycznej Lwowa si?gat przy tym daieko, 
przckraczajg^c nawet granicc dawnej Rzeczypospolitej. Kultura artystyczna srednio
wiecznego Lwowa promieniowata ku potnocy, ku wschodowi i ku potudniowemu 
wschodowi, obejmowaJa ziemie polsko-ruskie, jak Wolyh a wraz z propaganda 
katolicyzmu szta poza granice Polski, stwarzajac na dawnych ziemiach Motdawii i 
Wotoszczyzny nowe formy stylowc. 

K i lka stow poswi^cic nalezy architekturze drewnianej dawnego grodu ruskiego. 
W obrgbie oloczonego ostrokolem, skladajycym si? z drewnianych palow, dawnego 
Lwowa, polozonego na stokach zachodnich i potnocnych poziiiejszego Wysokiego 
Zamku, staly budynki mieszkalne z drzewa. drewnianym byl tez i zamek ksiyz^cy, 
oraz prawdopodobnie, jak w innych ruskich grodach (Chelm), stojyca niozc i we 
Lwowie wysoka wieza obronna, tzw. stolp. Z drzewa wzniesiong. byta cerkiew sw. 
Jura, polozona w pewnej odleglosci od grodu, tam gdzie i dzis na wzgorzu, a 
zbudowana wedtug bazylianskich kronik w. r. 1280 przez ks. Lwa , spalona zas w 
r. 1339.5 

Moglyby zachodzic wytpliwosci czy w samym grodzie znajdujyca si? cerkiew 
sw. Mikolaja ,byla od pocz^tkow swych murowana. Jest tez wytpliwym, czy 
wiarygodne sq, zapiski ormiariskie,^ ktore przechowaty tradycj?, ze jeden z ormiari-
skich kosciotow we Lwowie zbudowany byl juz w r. 1183. Moze w tym wypadku 
zachodzi pomytka co do daty. BHzsz^ prawdy wydawalaby si? moze data 1283 niz 
i 183.5 Kosciol ormiariski mial bye wystawiony z drzewa, podobnie jak i dwa inne 
pierwotnie drewniane koscioly ormiariskie sw. Jakuba i sw. Anny. Drzewo jako 
material budowlany bylo uzywane w dawnyni Lwowie zarowno przez ruskich 
budowniczych ksiyz?cego grodu, jak i przez naplywowych, obcych przybyszow z 
poludniowego wschodu, jakimi byli Ormianie. 

Procz drzewa, do wypctniania scian budynkow mieszkalnych uzywano surowej 
gliny i wypalonych cegiel. Przechowala si? tez we Lwowie dlugo swiadomosc ruskiej 
tradycji tego sposobu budowania. Jeszcze pod data 1682 notuje kronikarz,^ ze 
pierwotny kosciot i klasztor karmelitow trzewikowych zbudowany bye miat „more 
rutenico id est lateribus ligneis intertextis". Mieszanie materialow, drzewa i ce^y, 
mowilo o przyzwyezajeniu do konstrukcji drewnianej jako zasadniczej, wroslej w 
tradycj?, od ktorej odst^pic ruskim budowniczym byto trudno, mimo obcych przy-
kiadow trwalszych budowli w murze.'^ 

Do polowy w. X I V dawny Lwow byl grodem glownie drewnianym,^ podczas 
kiedy miasto nowe wzniesione na innym miejscu, bylo przewaznie murowane z 
cegly i kamienia. 

Kamieri sluzyi zazwyczaj tylko na fundamenty, czasem takze na lamowanie 
narozy wi?kszych budynkow lub ieh oszkarpowanie. Robot4 kamieniarskg, zdobiono 
takze portale domow. Twardy kamieri wapienny lamano w licznych bliskaeh ka-
mieniotomach, jak np. kamieniolom gory sw. Jura.^ Najlepszego materiaiu dostar-
czaty bardziej odlegle kamieniolomy w Polanie, b?dyce pozniej uposazeniem 
kazdoczesnego starotly Iwowskiego. Cegla jednak przewazala jako material bu
dowlany i rozstrzygala o charakterze budynkow miasta w sredniowieczu. 

Czasow przed zaj?ciem Lwowa przez Kazimierza Wielkiego i zalozeniem przez 
niego miasta lokacyjnego si?gaJ4 dwa zachowane koscioly: sw. Jana Chrzciciela 
( i l . 1) i NPMari i Snieznej ( i l . 2), oraz cerkiew sw. Mikc^aja ( i l . 3). Budowie te 
pcrfozone sg, na przedmiesciu krakowskim w miejscach, ktore niegdyS wchodzily w 
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obrgb dawnego grodu ksigi^cego,^" a ktore dzis jeszcze znaczg, liczne eerkwie. Lecz 
z cerkwi polozonych na obszarze dawnego grodu jedna tylko, cerkiew sw. Mikotaja, 
ktora wedtug tradycji miala bye dworskg, ksi^zgcy kaplicg,, moglaby nosic pewne 
slady wczesniejszej budowli, moze si?gajycej czasow ksiyz^cych. Wszystkie inne, 
jak cerkiew bazyliariska sw. Onufrego, cerkiew sw. Paraskewii i inne, powstaly 
pozniej, na miejscu zniszczonych dawniejszych. 

Wsrod koseiotow rzymskokatoiickich, zalozenie kosciola sw. Jana Chrzciciela 
(11. 4) Ig^czy tradycja z osobg. zony ks. L w a , Konstancji, corki krola wggierskiego 
Beli I V , a siostry bl. Kingi. W ufundowanym przez Konstancj? kosciele czy kaplicy 
dworskiej, wsrod ruskiego grodu mieU znalezc oparcie dIa swych misji na wschodzie 
dominikanscy bracia wgdrujycy (fratres peregrin antes). Po zalozeniu Lwowa kazi-
mierzowskiego kosciol sw. Jana Chrzciciela znalazl si? poza murami miasta i 
narazony byl wielokrotnie na zniszczenia wojenne, pozary przedmiesc w czasie 
napadow tatarskich i obl?zeri. O spaleniu go w r. 1623 wspomina migdzy Jnnymi 
Zimorowicz.ii Ulegl grod takze pozarowi w r. 1799, gruntowne restauracje zas 
przeistoczyly go w latach 1836, 1855 i ISSl,^ tak, ze trudno dojsc, czy w dzisiej-
szym koscioiku pozostalo, cokolwiek, co by mozna odniesc do pierwotnej budowH.i^ 

Na murze dzielycym prezbiterium od nawy, znajdowal si? niegdys napis glo-
szycy, ze kosciol zostaJ zalozony w roku 1270. Ze stanu dzisiejszego kosciola 
zdawaloby si? wynikac, ze ciehsze stosunkowo mury trojbocznej apsydy nalezy 
uwazac za dobudowane pozniej do pierwotnego prostokyta. Nie podobna tez dzis 
stwierdzic, czy na prawdzie opiera si? tradycja, przekazana w instrukcji do pro-
cesu,^* jaki w poczytkach w. X V I I wiodl konwent dominikanow z Ormianami, ze 
lewa boczna kaplica zalozona byla jeszcze przez ksi?zn? Konstancj?, ktora w ka
plicy tej m i ^ a by6 pochowana. 
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• Kronikarze Iwowscy, Zimorowicz i Pirawski.^^ uwazajg. kosciol NPMarii 
Snieznej za najdawniejszy po koscioiku sw. Jana Chrzciciela. Mowiyc o szkodach 
wyrzydzonych przez napad Tatarow w r. 1623 na przedmiesciach Iwowskich, 
wspomina Zimorowicz o pigknej konstrukcji architektonicznej wn^trza kosciota 
NPMarii Snieznej. Jak wyglg,dat on przed r. 1853 czy 1857, stwierdza rysunek jego 
dawnej fasady. SfaJszowany jest jednak obecna szata romahska tego drugiego 
najdawniejszego kosciola Iwowskiego, pochodzycego z czasow przedkazimierzow-
skich. Obecne swe ksztatty pseudoromahskie zawdzigcza on ostatniej przebudowie 
dokonanej w drugiej potowie X I X w. 

Rzut poziomy kosciola NPMarii Snieznej jest zasadniczo gotycki, z wydtuzo-
nym prezbiterium zamknigtym trzema scianami, z wiezy kwadratowg. u wejscia. 

Janusz podnosi, ze przypisaniu kosciota NPMarii Snieznej epoce gotyckiej 
sprzeciwia si? niska stosunkowo elewacja jego murow.^'' Lecz jeszcze przed r. 1858, 
w ktorym koscioi restaurowano miat on nieco wyzszy szczyt, zbudowany z ce^y 
(Giebelziegelmauer),!^ ktory podowczas usuni?to, a ktory wskazywal na inne pro-
porcje budowli. 

O wyzszym niegdys szczycie kosciota, bardziej zblizonym do form gotyckich, 
swiadczy takze wykonany w r. 1853 czy 1857 rysunek elewacji kosciola, z czasu 
przed restauracjg.. 

Oprocz gotyckiego rzutu poziomego nie znac dzis w kosciele tym sladow 
architektury wiekow srednich. Obecne sklepienia kosciota pochodzg, juz z w. X V I I . 

Z istniejg-cych cerkwi Iwowskich najdawniejszy, jest cerkiew sw. Mikotaja (il . 3) 
na dzisiejszym przedmiesciu zotkiewskim. Wspomina jg. sfalszowany dyplom ks. 
L w a , pochodzycy rzekomo z r. 1292,̂ ^ polwierdzony jednak przez Wtadystawa 
Warnericzyka w r. 1443.^° Zimorowicz wymienia cerkiew pod datq, 1453 jako 
jedny z osmiu znajdujg.cych si? w jego czasach we Lwowie i na przedmiesciach 
Iwowskich. 

4. Kosciol sw. Jana Chrzciciela, 
rzut poziomy. 
Zdj^cie Zakladu Arch. 
Polsk. Polit. Lwowsk. 
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Cerkiew zbudowana byta z ciosowego kamienia na planie rownoramiennego 
krzyza greckiego ( i l . 5), z trzema apsydami. Z dawnej cerkwi pozostala jednak 
stosunkowo niewielka tylko, nizsza czgsc murow gtownej apsydy i babirica, cala 
reszta zas ulegta zniszczeniu w czasie pozaru r. 1623 i nadbudowana zostata w cegle. 
Wielokrotne przerofaki znieksztalcity tez pierwotng, budowg.^^ 

Opierajg,c siy przede wszystkim na ksztatcie rzutu poziomego uwaza Siczyriskyj 
zbudowany z kamienia cerkiew sw. Mikotaja za pierwotny cerkiew zamkowy z 
czasow ksiyz^cych i upatruje w niej podobieristwo do dawnych kosciolow Istrii i 
Dalmacji, do kosciola w Artik w Arnienii i sw. Piotra i Pawla w Barcclonie oraz 
wielu innych przedromariskich niewielkich rozmiarami kosciolkow w Nadrenii itp. 

W kazdym razie cerkiew sw. Mikotaja jest najdawniejszy z Iwowskich swiytyri 
poswigconych niegdys kultowi prawostawnemu. Z pierwotnej budowli zachowaty 
sig tylko rzut poziomy i dolne czgsci murow, z wylyczeniem nawet lewej apsydy 
bocznej, ktora ulegla zmianie, a ktora niegdys byta niewytpliwie taka sama, jak 
prawa boczna apsyda. Cerkiew nalezata wi^c do typu budowli na planie krzyza 
greckiego o trzech apsydach, zwroconych ku wschodowi. 

- \—/ - I 
Q ji -10 M "̂^ ^^''^'^^ Mikolaja, 

^ — , 1 1—I 1 1—) ( 1 U rzut poziomy 
wediug Siczynskiego. 


