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EKSPANSJA GOTYKU LWOWSKIEGO 

Ekspansja Iwowskich budowniczych, murarzy i kamieniarzy do 
krajow s^siednich. — Architektura gotycka w ramach organizacji 
Kosciota katolickiego na Wschodzie. —• Formy mieszane gotycko-
bizantyriskie na terenie ziem polsko-ruskich i motdawsko-woloskich 
oraz rola srodowiska Iwowskiego w ich tworzeniu. — Jan ze Lwo
wa, budowniczy nadworny hospodara moldawskiego Stefana Wiel-
kiego. — Dwa typy gotyckich form zdobnlczych w dekoracji archi-
tektonicznej. — Wspolnosc form Zlemi Czerwienskiej i ziem motdaw-
sko-woloskich. — Rola ormiariskich kamieniarzy i konstruktorow 
sklepien. 

A L E z Y sobie zdac spraw? z tego, ze na wielkg. skaly podj^ty i prowadzony 
^ ' ruch budowlany, w rozwijajgcym sig w w. X I V Lwowie z jego koscidami, 
domami, murami i fortyfikacjami, z natury rzeczy musiai do kresowego miasta 
sci^gngc z roznych stron znaczniejsz^ ilosc majstrow-budowniczych, murarzy i ka
mieniarzy. Ten Stan rzeczy, trwajg,cy jeszcze przez caly wiek X V , spowodowai 
pewn^ jednoljtosc w praktyce budowlanej i w stosowaniu niemal stalym pewnych 
uznanych lokalnie zasad architektonicznych. 

Tempo robot budowlanych slablo w ciqgu w. X V . Przewazna czysc zadan na 
terenie miasta zostala dopdniona i budowniczowie Iwowscy mniej mieli pracy na 
miejscu. Sk^din^d za to siggano do Lwowa po wyszkolonych budowniczych, lub oni 
sami rozchodzili sig, szukaj^c pracy i zarobku po wojewodztwach potudniowo-
wschodnich Rzeczypospolitej, trafiali i dalej do sg.siednich ziem poza granice 
Polski zwiaszcza do sg,siedniej Moldawii. Lwow stal siy pewnego rodzaju central^, 
ktora swych pracownikow wysylata daleko poza scislejszy zasigg swych wplywow 
kuituralnych. Wiek X V by! punktem kulminacyjnym ekspansji Iwowskiej szkoty 
budowniczych i kamieniarzy, a ekspansja ta trwac miala jeszcze przez wiek X V I . 

Sposrod Iwowskich budowniczych w. X V rekrutowali si? przede wszystkim 
tworcy kosciotow na terytorium archidlecezji Iwowskiej. Zakres organizacji kosciel-
nej wplyng,! ipso facto na taki zasigg wplywow architektury Iwowskiego srodowiska. 
Schemat organizacyjny katolickiej archidiecezji Iwowskiej wyjasnia nam zakres 
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28. Cerkiew w Rohatynie, 
rzut poziomy; 
klisza w zb. P.A.U. 

wplywow Iwowskiego srodowiska artyslycznego. Wraz z propaganda katolicyzmu 
i formami katolickiego kuItu sziy wplywy architektury zachodniej, ktorej przedsta-
wicielem w w. X I V i X V , a po czysci jeszcze i w X V I w. byt gotyk. Podporzqdko-
wane stolicy arcybiskupiej jako „metropolitanae leopoliensi ecclesiae suffraganae" 
w granicach Rzeczypospolitej na ziemiach polsko-ruskich byiy biskupstwa w Prze-
myslu, Lucku, Chelmie, Kamiericu Podolskim i Kijowie, zas w Moldawii biskupstwa 
w Bakowcach, Serecie i Milkowie, na Wotoszczyznie w Nikopolis i w Arges. 

W tych tez kierunkach szta ze Lwowa ekspansja architektury gotyckiej na 
ziemie potnocno i poludniowo-wschodnie, na Wolyri i do ziemi chdmskiej z jednej 
strony, do Kamierica Podolskiego i dalej na Wschod w drug^ stron? i do ziem 
moldawsko-wotoskich w trzecim kierunku. Nie mowimy juz o najblizszej Lwowa 
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ziemi przemyskiej calym w ogole wojewodztwie ruskim. Najdalszy zasigg wplywow 
Iwowskiego cemrum w tym zakr^ie stanowit Kijow. 

Styl zachodni, golyk, ktorego formy Iwowscy budowniczowie ze sobq. niesli, 
w ktory byli wzyci, mial dla krajow pozostaj^cych dot4d pod wptywem archi
tektury bizantyhskiego Wschodu urok nowosci, zadziwiat smiatoscig v/ gor? wy-
strzelaj^cych lukow, wysokich dachow i wiez koscielnych, odmiennych od tych, 
do ktorych dotqd byfo przyzwyczajone oko wyzszych klas miejscowe^o spde-
czeristwa. Nie niogl tez gotyk pozostac bez wplywu na architektury ccrkiewnq., 
podobnie jak niegdys zachodnia romariszczyzna wywarla w w. X I i X I I doniosly 
wplyw na budownictwo halicko-ruskie, a nawel dalej na architektury Rusi kijowskiej. 

Lecz z drugiej strony urokowi gotyku przeciwstawiala siy tradycja bizantyiiska, 
uswiycona zwyczajem i dostosowana do form kultu wschodniego kosciola. Z zet-
kniycia siy tych dwoch czynnikow, w ktorych wplyw Lwowa jako srodowiska 
tworczego w architekturze odegrai doniosly roly, powstaly na poludniowo-wschod-
nich kresach, zwlaszcza w wojewodztwie ruskim i wdyriskim oraz w Moldawii 
i na Wotoszczyznie formy posrednie, przejsciowe, ktore mialy bye punktem wyjscia 
dla innych znow form, dalej w swej tworczej odrybnosci posuniytych i bardziej 
oryginalnych. Pocz^tkow tego co nas uderza z jednej strony w architekturze cer-
kiewnej na terenie ruskim, z drugiej strony na trenie dzisiejszej Rumunii, szukac 
nalezy w zetkniyciu siy gotyku i bizantynizmu na kresach dawnej Rzeczypospolitej 
Polskiej i we formach tu powstatych. 

W badaniu form posrednich, wytworzonych t^. drog^, i ich filiacji, wprowadzic 
nalezy pewng metody, ktora polega na odroznieniu dwoch etapow procesu, jaki 
w zakresie architektury zaszedt na naszym terenie. Badania systematyczne w tym 
kierunku nie zostaty dot4d podjyte.̂ ^̂  

Do pierwszego, bardziej prymitywnego sposobu wspotzycia gotyku z bizanty-
nizmem zaiiczyc nalezy budowle cerkiewne, w ktorych zachowano uswiycony 
tradycjg. zasadniczy plan cerkwi rusko-bizantyriskiej, lecz na zrybie tak zaiozonych 
fundamentow wzniesiono mury wyroste z gotyckiego pojmowania form. Takq 
jest np. pochodzqca z w X V cerldew pod wezwaniem Narodzenia NMP w Roha-
tynie.i^'' Cechg, charakterystyczn^ dla form architektury bizantyhskiej sg, tu w rzucie 
poziomym (il. 28): apsyda gtowna w formie potkola i przylegajg.ce do niej dwie 
mniejsze apsydy w ksztatcie wycinkow kda. Natomiast ostre tuki okien i sklepien, 
system halowy, to znow najbardziej charakterystyczne cechy gotyku, jak zreszt^ 
takze cala elewacja cerkwi (il. 29), ktora gdyby nie jej rzut poziomy, mialaby zew-
n^trze wszystkie ca;hy koscida laciriskiego. Zdarza siy nieco pozniej, ze gotyk 
wdziera siy do architektury cerkiewnej i w poszczegolnych wypadkach opanowuje j ^ 
niepodzielnie. Dzieje siy to jednak dopiero w w. X V I , jak np. w cerkwi w Posadzie 
Rybotyckiej koto Dobromila^^^ (il. 30) o zatozeniu i elewacji charakterystycznych 
dla gotyku, lecz o portalach i otworach okiennych zasklepionych pelnym, nie zas 
ostrym, tukiem. Gotyk na ogot zachowuje siy odpomie w stosunku do form 
architektury bizantyriskiej, uzycza jej ze swego repertuaru poszczegolnych elemen
tow do zuzytkowania, lecz nie rozjrfywa siy w bizantynizmie. Rzadko tez znajdziemy 
przyklady organicznego przenikania wzajemnego form architektury gotyckiej i bi
zantyriskiej. Takim przykladem jest, a raczej byla nim niegdys, cerkiew Bohojaw-
lenia w Ostrogu na Wotyniu (il. 31). Interesujgcym jest jak w niej potraktowane 
zostaly formy stylowe w zalozeniu swym bizantyriskie, w interpretacji budowniczego 
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30. Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej, 
rziit poziomy; klisza w zb. P.A.U. 

•^%^=--' '31. Cerkiew w Ostrogu. 

wyksztatconego na gotyku, ktory z zachodniego sposobu pojmowania budownictwa 
otrz^sngc siy nie potrafil i trzymajgc siy rusko-bizantyriskiego planu, co chwila 
nawracal do reminiscencji gotyckich. 

Cerkiew Bohojawlehska w Ostrogu fundowana byla przez Konstantego 
Ostrogskiego, a zbudowana z cegiy w r. 1521 przez nieznanego architekta.̂ ^^ To 
co z niej pozoslalo przeistoczono z koricem w. X I X na typow^ rosyjsk^, z innego 
zupelnie ducha poczyt^ cerkiew, imponujgc^ mimo wszystko i dzis zatozeniem, 
sytuacjg, na wzgorzu zamkowym, wysokoscig. sklepieri itd, Wcig,gamy j ^ w nasze 
studium, upatruj^c w niej moze blade odblyski Iwowskiego gotyku z korica epoki, 
w ktorej formy gotyckiej architektury juz siy przezyly. Gotyk tez nie dominowat 
w zamkowej cerkwi ostrogskiej, przeciwnie ulegaf rusko-bizantyriskim elementom 
stylowym. Mowi o tym samo zatozenie cerkwi, mowig. szczegoty takie, jak np. 
obok ostrolukowych okien z maswerkami i gotyckich szkarp wznoszgcych siy 
ponad srodkowe okno fasady.̂ '̂ szczyt o ksztaicie luku oslego grzbietu, przybie-
raj^cy jednak formy rozpowszechnionej w rosyjskiej architekturze „boczki" czy 
tez „kokosznika" z tg odmiang., ze plaszczyzny kokosznika ozj'wiajg^ slepe arkadki, 
wprowadzone jako element dekoracyjny na wzor arkadek szczytow dachowych 
w gotyckich kosciolach ceglanych. 

Do wysokosci dachu zdawatoby siy, ze w architekturze zewnytrznej cerkwi 
ostrogskiej przewaza mimo wszystko styl gotycki. Lecz powyzej wznosi siy piyc 
koput. W nich tryumfuje bizantynizm ponad gotykiem. Cerkiew ta zdaje siy bye 
najdalej posuniytym wyrazem tego, co zddalo stworzyc wspolzycie architektury 
bizantyriskiej i gotyckiej. Nie brak w niej momentow, ktore mowi^ o pewnego 
rodzaju syntezie stylow, syntezie mimo wszystko o odcieniu odmiennym od tej, 
jaka bardziej na polnoc przejawic siy miata w architekturze dawnej Moskwy. 

Elementy mieszane gotycko-bizantyriskie zawiera tez cerkiew (do w. X V I I I 
jeszcze kosciol) w Miydzyrzeczu Ostrogskim, w ktorej jednak po wielu przerobkach 
i przebudowach trudniej te roznorodne elementy od siebie oddzielic.*^^ 
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Wymiana form stylowych miydzy gotykiem z jednej strony, a ruskim pojmo-
waniem form architektury na terenie poludniowo-wschodnich kresow nie ograniczala 
sie zapewne niegdys do jednego tylko zabytku, jakim byla cerkiew zamkowa 
w Ostrogu. 

Jak daleko nawzajem siygaly na wschod wplywy gotyku ze Lwowa trudno 
dzis stwierdzic dla braku studiow przygotowawczych i trudnosci w zebraniu ma-
terialu porownawczego na terenie dzisiejszej Rosji Sowieckiej. 

Pomijamy tu caly obszerny zakr^ wzajemnych wplywow architektury gotyckiej 
i bizantyhskiej, przejawiaj^cych si? w budownictwie drewnianym, jako tym, ktore 
nie dotyczy Lwowa. Niew^tpliwie jednak przyklad Iwowskiej architektury gotyckiej 
wywarl i w tym kierunku doniosly wplyw, zwlaszcza na budownictwo cerkwi drew-
nianych Ziemi Czerwienskiej. 

Ekspansja wywodz^cych si? ze Lwowa gotyckich form architektury w kierunku 
ku pdudniowemu wschodowi stwierdzona zostala przez badaczy rumuriskich. Na 
wynikach ich prac przyjdzie si? nam oprzec w danym wypadku, gdyz dla zgl?bienia 
tego zagadnienia brak materialu w Iwowskich zrodlach archiwalnych, Powoluj? 
si? zatem na publikacje Jorgi i Balsa,̂ ^^ najwazniejsze pod tym wzgl?dem, oparte 
na zrodlach i materialach zabytkowych dawnych ziem Moldawii i Woloszczyzny. 

Na terenie tym, opanowanym z dawna przez architektur? bizantyhskg,, wplywy 
gotyku stwierdzic mozna dopiero w w. X V , i to wplywy id^ce dwiema drogami: 
z Polski, w szczegolnosci ze srodowiska jakim podowczas byl Lwow, i z Siedmio-
grodu i tamtejszych osad saskich. Dawniejszg, byla ekspansja form gotyckich idĝ ca 
z Polski,!^ gdyz z siedmiogrodzkiego miasta Bystrzycy (Bistritza) dopiero pod koniec 
w. X V zacz?li przybywac murarze i kamieniarze. Na ziemiach rumuriskich mozemy 
obserwowac przy tym podobne zjawisko, jak i na polsko-ruskich kresach Rzeczy
pospolitej. Rzut poziomy cerkwi i plan zasadniczy pozostawal bizantyriskim w za
lozeniu, natomiast w elementach konstruktywnych, takich jak sklepienia, szkarpy 
i filary, a przede wszystkim w dekoracji architektonicznej, w portalach i obramie-
niach otworow okiennych, bral gor? gotyk. W szczegolnosci zaznacza si? gotyckie 
pojmowanie form w kamieniarstwie; w profilowaniu gzymsow i cokolow znac r?k? 
pracownikow ksztalconych na zachodnich wzorach. Lecz i kierownicze stanowiska 
nadwornych architektow hospodarow moldawskich zajmowali z Polski przybyli 
budowniczowie. Takim byl „Joannes murator" budowniczy nadworny hospodara 
moldawskiego Stefana I I I Wielkiego (1457 —• 1504), sprowadzony przez niego 
ze Lwowa na kierownika budowy licznych wznoszonych w tym czasie cerkwi. 

W tych gotyckich formach moldawsko-woloskich cerkwi i monasterow roz-
rozniamy dwa typy glowne: jeden ostrolukowych form pn^cych si? w gor?, cz?stych 
zwlaszcza w portalach, i drugi — otworow prostokg,tnych o laskowaniach przeci-
najg,cych si? w k^tach na zetkniyciu si? linii pionowych i poziomych. W poczqtkach 
wieku X V I ukazuj^ si? formy przejsciowe, w ktorych gotyk miesza si? z renesan-
sem, by przetrwac ^yboko w wiek X V I I , z dalszg. niekiedy domieszkg, form baro-
kowych w dekoracji, podczas gdy zasadnicze formy konstrukcyjne pozostajg. stale 
bizantyriskie. 

Lecz zarazem zachodzi r6znica mi?dzy tym, co kombinacje form bizantyriskich 
i gotyckich stworzyly na pdudniowo-wschodnich kresach Polski, a w krajach 
moldawsko-woloskich. Wspolzycie tych form na terenie Polski trafia si? tylko 
sporadycznie, nie zdolalo ono wytworzyc jednolitego stylu, przeciwnie niz na 
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ziemiach moMawsko-wotoskich, gdzie mozna mowic o wyrownaniu roznic i bardziej 
orsanicznym stopicniu roznorodnych elementow, stwarzaj^cych architektury o ce-
chach swoistych. 

Jezcli Polsce przypadla w udziale w dziejach sztuki rola posredniczenia miydzy 
Zachodem i Wschodem, to znow Lwow na terytorium dawnej Rzeczypospolitej 
w stosunku do innych jej ziem, roly ty odegrai w podwojnej czy potrojnej nawet 
micrzc. Sw4 kulturq artystyczn^ nalezal do Polski, wchodzqc rownoczesnie pod 
wielu wzglydami, wraz z poludniowo-wschodnimi kresami Rzeczypospolitej, w krqg 
wplywow idqcych do nas od wschodu i poludniowego wschodu, obejmujqcych 
takze Balkany i pobrzeze Morza Czarnego. Miejsce Lwowa w geografii sztuki 
wyznaczajq jakby dwa kola przecinaj^ce siy i czysciowo wzajemnie przykrywaj^ce: 
sztuka Zachodu i sztuka Wschodu. 

32-33. Figurka alabastrowa 
M. Boskiej Jackowej 

w kosciele dominikanow. 


