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GOTYCKA ARCHITEKTURA KOSCIELNA 

Zakony zebracze. — Kosciol franciszkanskl 1 jego typ architek-
toniczny. — Rola zakonu dominikanow. — Kosciol dominikariski 
Bozego Ciata i odtworzenie jego architektury na podstawle wzmianek 
archiwalnych. —• Sredniowieczny klasztor dominikanski, — Rys dzie-
jow budowy katedry Iwowskiej. — Slaskie pochodzenie jej architektow 
w ciggu w. XV. —• Wplywy Krakowa i Wroctawie na budowy katedry 
Iwowskiej. —• Koscioly halowe oraz cechy charakterystyczne katedry 
Iwowskiej. — Koscioly sw. Stanistawa, sw. Katarzyny i sw. Ducha. — 
Oddziatywanie architektury Lwowa na powstanie prowJncjonalnych 
koscioiow epoki gotyckiej. — Wzorowanle si§ w Rohatynie i w 
Drohobyczu na katedrze Iwowskiej. 

^ A K O N Y zebracze, franciszkanow i dominikanow, odegraJy we Lwowie srednio-
^ wiecznym donloslg, rol?. Lwow byt dla nich centrem, skg.d kierowano akcjg 
misyjn^ na Wschodzie, skq.d rozchodzila si? propaganda katolicka na ziemie 
opanowane przez prawoslawie i dale] jeszcze na ziemie podlegle islamowi. Jeszcze 
w wieku X V H Pirawski^* slawnym nazywa lwowskie zgromadzenie zakonu domini-
kanskiego „braci wedrujacych dla rozpowszechnienia wiary Chrystusowej", a Lwow 
jako miejsce odprawiania ich zebrari, szczycil sig wedlug niego swg, rol^ „nauczy-
cielki mnichow z powodu przyplywu pielgrzymow nie tylko z roznych prowincji ale 
i od narodow wschodnich". 

Przechowywana w archiwum franciszkanskim wiadomosc podaw^a,^ ze „za 
pontyfikatu Grzegorza I X po roku 1235 przybyli z Rzymu minoryci — do tych 
dzielnic Rusi i osiedli we Lwowie". Tradycja mowila ponadto, ze najdawniej osiedli 
byli franciszkanie we Lwowie przy kosciele „u Panny Mariey teraz przed bramq. 
stoi^cym",^ a zatem u NPMarii Snieznej przed bramg, krakowsk^. M i ^ tez istniec 
dokument z r. 1235, stwierdzaj^cy fundacj? konwentu franciszkanow we Lwowie, 
na ktory si? pozniej powolywano.^' Idea franciszkariska miala w Polsce protektora 
w krolu Kazimierzu WieUdm, ktory w r. 1360 zwrocil si? do papieza z prosb^ o 
pozwolenie na zalozenie w krajach podleglych berlu polskiemu osmiu klasztorow 
zakonu sw. Franciszka,^^ niewq.tpliwie z mysl^ o swiezo przyl^czonych krajach 
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ruskich. W r. 1371 domy zakonu franciszkariskiego na Rusi Czerwonej, Podolu i w 
Moldawii byly dose liczne, by mozna byio pomyslec o stworzeniu die nich osobnego 
wikariatu ruskiego.̂ ^ Z prac^ misyjng^ i propaganda katolicyzmu przez zakon 
franciszkanow szla w parze budowa ich koscioiow i klasztorow. 

O Iwowskim kosciele franciszkanskim wspomina Zimorowiczpod d t̂̂  1370 
rownorz^dnie z wzmiankg, o pocz^tkach katedry Iwowskiej i kosciola dominikanow. 
Konwent i kosciol franciszkanow we Lwowie istnial zdaje sig jednak juz w r. 1367, 
prawdopodobnie na innym niz pozniej miejscu. Mowi o tym dokument starosty 
Ottona z Chodcza." 

W r. 1372 darowal Wladyslaw Opolczyk konwentowi doni murowany obok 
zamku nizszego w miescie.'^ Od tego czasu kosciol franciszkanskl pod wezwaniem 
sw. Krzyza wznosil sig zatem na tym miejscu, zrazu powoli dla braku srodkow, ale 
scislejsze daty, pozwalajg^ce odroznic poszczegolne stadia jego budowy, nie sg. nam 
znane. W kazdym razie kosciol w pocz^tkach w. X V byl juz wykonczony, a w 
r. 1407 niejaki Piotr „vir famatus" fundowal w nim cztery ottarze. Wiemy, ze ko
sciol zwrocony byl apsyd^ ku dzisiejszej ulicy Rutowskiego (niegdys Grodzka, 
potem Jezuicka), fasadg, zas ku murowi miejskiemu. Rzut poziomy kosciola w 
pozniejszych czasach przedstawia nam plan z r. 1787 wykonany przez rz^dowego 
austriackiego inzyniera Balka (il. 6). 

Kosciol byl trzynawowy, o nawach krotkich, a wydluzonym natomiast prezbi
terium, zakoriczonym wieloboczn^ apsyd^, z babiricem pod chorem muzycznym, 
wspartym na czterech slupach. Nawy przedzielaly od siebie podtuznego ksztaltu 
filary po dwa z kazdej strony. Migdzy nawg glown^, a prezbiterium byl luk tgczy. 
Sklepienie krzyzowe prezbiterium podziclone bylo gurtami na trzy prz^sla. Na 
zewn^trz mury kosciola wzmocnione byly szkarpami. Wiezy nie bylo. 

6. Dawny kosciot franciszkanow, 
rzul poziomy z r. 1787; 
w Arch. m. Lwowa. 
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7. Widok ruin kosciola 
franciszkanow 
sw. Krzyza, 
akwarela Andrzeja 
Grabowskiego 
Z r. 1848. 

Pozniejszy stan tego kosciola widoczny jest z akwareli Andrzeja Grabowskiego, 
przedslawiajg,cej jego ruin? po spaleniu w czasie bombardowania Lwowa w r. 1848 
(il. 7). Na akwareli widoczna jest czgsc murow prezbiterium i luku t?czy. Obok 
kosciola stercz^ po obu jego stronach ruiny zabudowan klasztoru franciszkariskiego. 
To wszystko co wowczas jeszcze bylo pozostato, lecz i to wkrotcc mialo zniknqc 
na zawsze. 

Krotka a szeroka nawa, jakby skrocona przez niedopelnienie na wigkszq skalg 
planowanych zamierzeri, a dlugie natomiast prezbiterium jest charakterystyczne dla 
koscicrfach tego typu stworzony zoslal pcwien obowi^zuj^cy na terenie Lwowa 
jeszcze w nieistniej^cym dzis kosciele dominikanow, ktory pochodzil z tego samego 
czasu CO franciszkariski i w zachowanej po nasz^ dob? katedrze Iwowskiej. W 
kosciolach tego typu stworzony zostal pewien obowiqbuj^cy na terenie Lwowa 
kanon, ktory powtarzat si? przez czas dtugi i przetrwac mial az po w. X V I I , prze-
kazywany nastgpnym pokoleniom tradycja lokaln^, mimo odmiany stylow i uplywu 
wiekow. 
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Budowa kosciola dominikanow JqczyJa si? z dziafalnoscig. tego zakonu na 
Rusi, si?gaJQ ĉ4 najdawniejszych czasow, 

Podj?lo ]^ dominikariskie stowarzyszenie misyjne braci wgdruj^cych „societas 
fratrum peregrinantium propter Christum inter infideles", jak je zwano oficjalnie, 
w rzymskiej organizacji zakonu kaznodziejskiego. Dziatainosc braci w?druj^cych 
skierowana byta na Rus, do Moldawii i dalej az do Azji, a w niej do Armenii pod 
panowaniem perskim, „In hac societate peregrinatium byt i jest konwent Iwowski 
najprzedniejszy jako caput et seminarium operatorium... Wejscie do Lwowa tych 
ojcow jest anno Dei 1234 z postania ich a Gregorio nono Papa. 1 mieli collocationem 
primam pod gor^ zamku wysokiego przy kosciele sw. Jana".''' 

Procz tej dawnej tradycji pierwszego osiedlenia si? we Lwowie braci wgdruj^-
cych zakonu kaznodziejskiego, zanotowanej przez kronikarzy w, X V I I , inna domini-
kariska tradycja wspomina ze klasztor zalozony jest wewn^trz miasta przed rokiem 
1297 przy dworze ksi?cia i w miejscu konwentu mnichow obrzgdku greckicgo zyj^-
cych pod regul^ swi?tego Bazylego". „Leo dux", ktory zalozyl miasto, gdy przenosil 
„curiam" gdzie indziej, przeznaczyc mial to miejsce pod klasztor dominikanow 
„b?d^c uproszony od matki swojej, blogoslawionej Konstancjej, krolowej halickiej, 
Belae regis Ungarorum filiae et sororis b. Cunegundis, ktora sama z siebie zalozyla 
Moniales b. Dominici de Penitentia nazwane we Lwowie".''^ Byl to „zawarty kla
sztor. . . murem ku miastu, lokci siedem wysokim, ale w srodku przy podworzu na 
frambugach stawionym", pocz^wszy od kosciola (albo raczej od kaplicy, bo starsza 
jest sw. Dominika nazwana, bo sluzyla „sanctimonialibus dictis de paenitcntia s. 
Dominici"), az do wrot klasztornych".''^ Kosciol i klasztor byl zbudowany z drzewa 
i splon^l prawdopodobnie w czasie walk polsko-litewskich o posiadanie Lwowa za 
Kazimierza Wielkiego. 

Nowsze badania stwierdzaj^," ze po tych najwczesniejszych, nast?pny budynek 
konwentu i murowany kosciol zakonu dominikanow we Lwowie byl wzniesiony 
mi?dzy r. 1370 a 1375. Inicjatywa fundacji tej wyszla od prowincji polskiej zakonu. 
Bull^ z 28 stycznia 1378 zarz^dzone zostalo zjednoczenie konwentow domlnikaii-
skich na Rusi ze stowarzyszeniem braci w?druj^cych. Pochodzqcy z w. X V I I 
zapisek Iwowskiego konwentu przesuwa jednak dat? budowy kosciola na czas przed 
r. 1392.78 

Owczesny murowany kosciol pod wezwaniem Bozego Ciala byl stosunkowo 
niewielkich rozmiarow, przy tym stal w miejscu zaciesnionym, obudowanym zew-
sz^d prywalnymi domami. vSkarzono si? pozniej, ze „tylko lokci dwadziescia i cztery 
w sobie zawiera, nie maj^c stusznej twarzy (fasady), ani wiezy, ani przyst?pu, ani 
okolicznosci, wszystkiego... klasztoru z kosciolem . . . nie wigcej jeno sto i dwa
dziescia lokci".'5 

Do fasady kosciola u jej szczytu dodana zostata w pozniejszych juz czasach 
„wiezyczka albo dzwoniczka... nie wedlug proporcjej, jako to przed niedorobio-
nym kosciolem".^ 

O wn?trzu tego gotyckiego, skromnego na zewn^trz, kosciola bez ozdobniejszej 
fasady, jak mowi zapisek bez „slusznej twarzy", mamy interesuj^c^ informacjg: 
„Stoi koscielne cialo na jednym tylko filarze". Tak powiedziano o nim w poczqt-
kach w. X V I I . 8 1 

To wszystko, co zdolalismy zebrac z wiadomosci o wygl^dzie dawnego kosciola 
dominikariskiego. Na ogol odpowiada to (niezbjT: oczywiscie dokladnemu) przedsta-
wieniu go w sztychu z w. X V I I (il. 8) z jego wysokim i stromym dachem, z jego 
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9. Kruzganki 
klasztoru 
dominikanow. 

zgbatym szczytem ceglanym i oknem w gornej cz^sci fasady.̂ ^ Sam kosciot otoczony 
zewsz4d domami goruje nad nimi, zadziwiajqc nieforemn^, na szczycie fasady 
umieszczon^ „wiezyczk^, albo dzwoniczk^" nie dostosowang. do gotyckich form 
architektury widocznie dodanq pozniej. 

Wediug pierwotnych zamierzeri kosciol mial bye znacznie obszerniejszy. 
Braklo jednak gruntu na rozszerzenie go ku zachodowi. Budowano na razie „iuxta 
loci proportionem", a zapisek z poczqtku w. X V l l stwierdza, ze do choru dtugosci 
37 lokci dodana bye miala nawa gtowna „za czym i samo corpus ecclesiae mialo 
chorowi korespondowac".^ Brak miejsca na rozszerzenie koscicrfa powodowal 
dlugotrwale procesy, prowadzone w w. X V l l przez konwent dominikariski z ŝ -
siednimi wtascicielami domow, Ormianami, ktorzy zdaniem zakonnikow przywla-
szczyli sobie grunty nalezqce do klasztoru.̂ "i Niewiele tez powigkszyla kosciol przy-
budowana dori w r. 1604 kaplica fundacji Jana Swoszowskiego i nie pomogto 
oddanie pewnej przstrzeni gruntu przez miasto.̂ ^ 

Lg^czyla sig z kosciolem tradycja kilkuwiekowej dzialalnosci zakonu na Ziemi 
Czerwieriskiej i kiedy si? fasada kosciola w r. 1744 zarysowala i grozila zawaleniem, 
cigzko bylo konwentowi zdecydowac si? na jego zburzenie, mimo nadziei wysta-
wienia o wiele wspaniaiszego nowcgo kosciola.̂ ^ 

Byl wigc dawny kosciol dominikariski w zasadzie dwunawowy. lecz o jednym 
filarze, nalezat wi?c do grupy takich koscioiow, jak sw. Krzyza w Krakowie, jak 
nieisiniejg,cy dzis kosciol sw. Jerzego na Wawelu. jak zbudowany przez Kazimierza 
W. kosciot na zamku lubelskim i jak mniejsze kosciolki w Kurzelowie (1360) w 
Chybicach (1362) w Skotnikach (1372) i w Strozyskach (1378). Koscioly tego typu, 
skoncentrowane na terenie Malopolski,"' pochodz^ wszystkie z X I V w. Plan ich 
pozwala na rozwinigcie pomyslowosci w konstrukcji lekkich sklepieri, ktore stano-
wi^ oryginalng. cech? tego typu koscioiow. W zwi^zku z tym pozostajg. stosowane 
zazwyczaj w tych kosciolach sklepienia trojdzielne dziewi?ciopolowe, tzw. „pia-
stowskie" wyst^puj^ce w Krakowie (kaplica Mariacka r. 1331 i prezbiterium 
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katedry konsekrowane] w r. 1346, ,.sala hetmariska" okolo 1390 i we Wrociawiu 
(kaplica Mariacka w katedrze rozpoczgta okolo r. 1354 i wschodnie przgsla naw 
bocznych, nawy boczne kosciola Sw. Krzyza przed r. 1371 i w kosciolach drugiej 
polowy w. X I V NPMarii na Piasku, sw. Doroty, Bozego Ciala i sw. Marii 
Magdaleny).88 

Na podstawie stwierdzenia analogii architektury dawnego kosciola domini
kanow we Lwowie z grup :̂ malopolskich koscioiow dwunawowych w. X I V mozna 
by snuc dalsze przypuszczenia. Jezeli majster Niczko byl budowniczym kosciola 
dominikariskiego, to wiele przemawialoby za tym. ze mogl on przybyc z Malopolski. 
zapewne z Krakowa, i zastosowac we Lwowie system architektoniczny, rozwini^ty 
na rodzimym jego terenie. Znamy takze pod dat^ 1368 jednego z majstrow krakow-
skich tego samego imienia.̂ ^ Czy jednak jest on identyczny z majstrem Iwowskim? 

Nie zachowal si? wprawdzie dawny gotycki kosciol dominikariski ..intra moenla 
civitatis", lecz przetrwal przynajmniej cz?sciowo dawny klasztor Iwowskiego kon
wentu. I on ulegl zmianom z biegicm v/iekow, lecz mury dolnej kondygnacji kla
sztoru noszg. zawsze jeszcze cechy budowy X V stulecia. Sredniowieczny jest 
fcruzganek (il. 9), otaczaj^cy z trzcch stron niewielkie claustrum. Krzyzowe skle
pienia kruzganku majq gotyckie zebra ze zwornikami. W dolnej cz?sci zebra 
si?gajg, prawie polowy scian kruzganku. 

Procz ostrolukowych sklepieri kruzgankow gotyckie formy architektoniczne 
zachowaly si? w kamiennych obramieniach dwoch okien na zewnqtrz klasztornej 
fasady od strony placu Dominikariskiego, szcz?sliwym trafem uchronione od prze-
robek (il. 10). Dzisiejszy westibul, w ktorym zaczynajq si? schody prowadzg-ce na 
pi?tro, z dwoma slupami podtrzymujqcymi sklepienie, nosi slady dawnej gotyckiej 
konstrukcji, mimo przeistoczenia tej cz?sci klasztoru w epoce rokoka. 

Zalozenie klasztoru dominikariskiego we Lwowie si?ga lat 1370, jednak ulegl 
on pozarowi w r. 1408. Wowczas to za rzgdow Jagielly wzniesione zostaly mury 
nowego klasztoru; gotyckie pozostalosci w dolnych jego cz?sciach odniesc nalezy 
do tego czasu. Nowy pozar zniszczyl znow klasztor w r. 1511 .̂ ^ 

Na murach o ostrolukowych sklepieniach wzniesiono w r, 1511 ze skladek 
zarzadzonych przez arcybiskupa Bernarda Wilczka^^ pi?trow^ kondygnacj? klasz-
tornego budynku. Moze wowczas takze rozszerzono zabudowania klasztorne, 

10. Przekroje osciezy okien i odrzwi. 
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//. Rzut poziomy katedry. 

przypieraj^c je do miejskiego dawnego muru obronnego z czasow Kazimierza 
Wielkiego. Budowa jednak trwala dlugo. W r. 1556 slyszymy o prowadzeniu jej 
przez brata zakonnego, murarza Grygra, ktorego dzietcm mial bye zachowany 
dot^d portal (ostium) biblioteki klasztornej. W r. 1597 zbudowano dormitorium,^^ 
lecz dopiero okolo r. 1600 klasztor byl wykonczony. Pirawski nazywa go „satis 
nobile et ornatum monasterium et quod pulchritudine sua et capacitate cum italicis 
certet". 

W dzisiejszym stanie rzeczy klasztor nosi wigcej cech, ktore mu nadalo odno-
wienie i czgsciowe przeistoczenie w potowie w. X V I I I , anizeli architektury gotyc
kiej i renesansowej. 

Jedynym z koscioiow gotyckich we Lwowie, ktory wzglgdnie dobrze zachowal 
si? do naszych czasow, jest katedra obrzgdku laciriskiego (il. 11 i 12). 

Poprzedniczk^ dzisiejszej byla zbudowana w r. 1344 prawdopodobnie drewnia-
na katedra pod wezwaniem sw. Trojcy, spalona okolo r. 1350 w okresie walk 
polsko-litewskich o posiadanie Rusi Czerwonej. Lwowscy kronikarze nie ŝ  ze sobg, 
zgodni w ustaleniu daty rozpocz?cia budowy. Wedlug obecnego stanu badari^^ 
uzasadnione jest jednak przypuszczenie, ze okolo r. 1360 rozpocz?to budow? dzi
siejszej katedry, zrazu rowniez pod wezwaniem sw. Trojcy. 

Pierwszy okres budowy trwal do r. 1404, w ktorym zakoriczono prezbiterium.5'' 
Procz prezbiterium jednak wznoszono rownoczesnie wiez? (wzmianka z r. 1388). 
W toku budowy, a przed r. 1384, zmieniono tytul katedry, przyjmujg.c w miejsce 

30 



12. Widok wn^trza katedry od prezbiterium ku wej§cu. 
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13. Krucyfiks z r. 1473 
w katedrze. 

dotychczasowego sw. Trojcy, wezwanie NPMarii.^^ W tym okresie budowy spoty-
kamy si? po raz pierwszy z nazwiskiem budowniczego, ktorym byt znany nam juz 
Niczko, zmariy w r. 1384. Jego nastgpcg byl Mikolaj Gansecke, ktory w r. 1404 
zasklepil prezbiterium,^^ a ktory procz tego prowadzil budow? wiezy miejskiej, o 
ktorej rowniez wyzej juz byla mowa. 

Z zestawienia powyzszych dat i zwigzku ich z poszczegolnymi stadiami po-
st?puj^cej stopniowo budowy katedry wynika ze Niczko byl prawdopodobnie 
tworcg, planow, ze on tez rzucil fundamenty katedry i wywiodt jej mury w gor?, a 
Mikcrfaj Gansecke zasklepil je w cz^sci nad prezbiterium. Nazwisko majstra 
Gansecke wskazuje na jego prawdopodobnie slaskie pochodzenie (Ggska) i odt^d 
tez przewaznie ze Slĝ ska p o c h o d 7 4 c y majstrowie b?d^ pracowac nad ukoiiczeniem 
katedry. 
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W pocz^tkach doznawata budowa poparcia finansowego krola Kazimierza 
Wielkiego. Po jego smierci jednak spraw? dalszego prowadzenia budowy musialo 
wziĝ c w r?k? samo mieszczaristwo lwowskie. Fundusze na budow? plyngly ze 
skladek. Zawiadowc^ funduszow przeznaczonych na fabrykg koscietn^, tzw. ojczym 
(vitricus) kosciola, byl wybitny mieszczanin Iwowski Piotr Stecher. 

W zwiqzku z przenissicnicm arcybiskupstwa w r. 1414 z Halicza do Lwowa 
zyskal kosciol tytul metropolitalnego, trwala tez dalej budowa srodkowej jego 
czesci. Administratorem kosciehicj fabryki byl vitricus Jerzy Gobel (1414-16), a 
nastgpnie, po zalozeniu kapituly (1429) czynnosci dzielily si? mi?dzy jej czlonkow, 
a wybranych sposrod rajcow miejskich czterech opiekunow kosciola (tutores 
ecclesiae), ktorzy zawiadywaii budowy, zawierali umowy z rzemieslnikami itp. 

W r. 1455 musialy juz bye wykoriczone nawy katedry, gdyz w tym roku prze-
niesiono fundacj? oltarza dokonan^ przez rad? miasta w r. 1399 ku czci 11.000 
dziewic, do nowej kaplicy „corporis ecclesiae metropolitanae dexlrorsum choro 
contiguam''.̂ ^ Pod dat^ 1473 slyszymy o sprowadzeniu z Krakowa wielkiego 
krucyfiksu rzezbionego (il. 13 i 14), ktory umieszczono w tgczy.̂ ^ W r. 1480 
wstawiono ^owny oltarz.̂ ""' Za ukoriczon^ mozna uwazac budow? dopiero w r. 



1481. Zasklepienia naw dokonal wowczas budowniczy Joachim Grom z Wroctawia,i°i 
prawdopodobnie przy wspoludziale Ambrozego Rabischa, rowniez z Wroclawia 
rodem. W ostatnim stadium budowy prowizorem jej z ramienia miasta byl Jerzy 
Scheller, ku pamigci ktorego, za zastugi polozone przy budowie, umieszczono nad 
poludniowym portalcm katedry plaskorzezbe ze sw. Jerzym, jego patronem. W roku 
1490 pokryto dach gontami, Jednak dopiero w r. 1493 Hans Blecher, rowniez 
budowniczy wiezy raluszowej, ukoriczyl sklepienie nad chorem muzycznym,^°2 ^j^j 
drugie juz z rzgdu nowe sklepienie nad tyln^ cz^scig, kosciola oraz zbudowat dwie 
kaplice. 

Prezbiterium katedry, zasklepione czieropolowym prz^slowym sklepieniem 
krzyzowym z zebrami spigtymi zwornikami, oddzielone jest od naw lukiem tgczy. 
Glowny korpus katedry podzielono na trzy nawy rownej wysokosci (il. 12). Na
wa gtowna oddzielona jest od bocznych dwoma parami filarow. Filary w zasadzie 
osmioboczne, o nierownych bokach, z dwoma wtopionymi w filar slupami, obej-
mujg^cymi 2/3 cz§sci kola, wykazywac maj^ (wedlug Zubrzyckiego) pokrewieii-
stwo z ksztattem filarow krakowskich koscioiow w.. XIV.^'^^ 

Ze szczegolow, ktore roznily dawn^ katedrg od dzisiejszej, podniesc nalezy, 
ze prezbiterium posiadato niegdys jedenascie wysokich okien gatyckich, ktore 
do wngtrza tej czgsci kosciola dopuszczaty obfite swiatlo. Prezbiterium nie ton§-
to zatem w mroku jak dzisiaj, skutkiem zamurowania przez arcybpa Sierakow-
skiego, w drugiej polowie X V I I I wieku, dwoch okien w zupetnosci, a pigciu do 
potowy. Natomiast w nawach bylo moze mniej swiatla, poniewaz nie istniato wiel-
kie okno nad chorem muzycznym, wybite dopiero w w. X V I I I . 

Dalsze szczegoly dotyczg,ce dawnej katedry, ktore zwracajg nasz^ uwag?, to 
przy znaczncj wysokosci naw jej niskie, a szerokie portale. Pierwotnie byto ich 
dwa od strony naw bocznych, z potnocy i potudnia, podobnie jak i dwa wejscia 
prowadzity do prezbiterium. Portale stanowi^ce wejscia do naw ŝ  dzis zamuro-
wane, lecz widoczne na zewn^trz. Wedlug Dzieduszyckiego wszystkie te wej
scia prowadzity przez przedsionki czy tez kruzganki. Mury utrzymane pierwot
nie w surowej cegle, podparte szkarpami, oraz szczytowa fasada i mur z attykq. 
ceglan^ wznoszgcy si§ ponad dach apsydy, a oddzielaj^cy j ^ od korpusu nawy 
giownej, tworzyly razem sylwetkg kosciola, ktorg, uzupetniala nadto wieza, nakry-
ta dachem w ksztatcie piramidki. 

W dziejach budowy katedry Iwowskiej niemieckie nazwiska powtarzaj^ si? 
zarowno wsrod mieszczahskich jej opiekunow, owych „vitrici ecclesiae", jak i 
wsrod budowniczych. Miastem, ku ktoremu nowe mieszczaristwo Lwowa ci^zylo 
kulturalnie, byl niezawodnie Krakow. Wraz ze stopniowym rozwojem handlowe-
go znaczenia Lwowa, jako emporium posrednicz^cego mi^dzy Wschodem a Za-
chodem, przybylyby pozniej na nasz teren wplywy Wroclawia. W wymianie dobr 
materialnych Wroclaw w stosunku do Lwowa odgrywat znaczn^ rolg jako odbior-
ca towarow wschodnich, a dostawca przywozonych z Zachodu. W slad za kup-
cami wroclawskimi szli i rzemieslnicy stamtq,d pochodz^cy, a mowi^ o tym tak
ze nazwiska budowniczych w pozniejszym stadium budowy katedry, jak prawdo
podobnie Mikolaja Gansecke, a niewg t̂pliwie Joachima Groma i Ambrozego Ra
bischa. O pochodzeniu Hansa Blechera nie mamy zadnych blizszych danych. 

Katedra Iwowska jest budowg, halow^. Koscioly gotyckie o podobnym zalo
zeniu S4 czyms specyficznym i niepodobna wskazac drog, ktorymi taki typ kos-
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cioJa rozpowszechnil si? na wschodzie Europy. Wi^kszosc koscioiow gotyckich 
poludniowych wojewodztw Rzeczypospolitej, to koscioly halowe.̂ ô  W wojewodz-
twie krakowskim wskazac mozeray poza Krakowem na koscioly w Stani^tkach, 
Niepolomicach, Olkuszu i Bieczu. Nie brak ich takze na polnocy ziem polskich, 
jak np. w Gostyniu czy Bydgoszczy, gdzie zaznaczajg. si? juz wplywy gotyku krzy-
zackiego. We Wrociawiu znajdujemy sporo trojnawowych koscioiow halowych, 
jak sw. Krzyza, kanonikow regularnych „na Piasku", sw. Doroty. Ten ostatni zbu
dowano w polowie w. X I V , rownoczesnie niemal z zalozeniem katedry Iwowskiej. 
Byl to kosciol augustianow, pozniej franciszkanow.̂ "^ 

W krakowskich kosciolach w. X I V zaznacza si?, jako ich charakterystyczna 
odrgbnosc, uzycie cegly i kamienia. Chciano w tym upatrywac nawet pewien od-
r?bny system architektoniczny krakowski.̂ o'' Znamienia tego brak katedrze Iwow
skiej i w dzisiejszym stanie rzeczy przedstawia si? ona jako zbudowana wyl^cznie 
z ce^y. Z cegly sg. tez w niej filary nawy giownej, dzis okryte tynkiem i malowid-
lem nasladuj^cym kamieri. 

Inn4 cech^ halowych koscioiow poludniowych ziem polskich jest wyodr?b-
nienie architektoniczne ich prezbiteriow.̂ "^ I to znami? znajdujemy we Iwowskiej 
katedrze. Prezbiterium zamkni?te jest pigcioma scianami osmioboku, co jest znow 
charakterystyczne cechg. koscioiow czasow kazimierzowskich w Polsce. 

Wszystkich, ktorzy dot^d zajmowali si? katedry Iwowskg,, zastanawial brak 
proporcji wydluzonego prezbiterium w stosunku do krotkiej nawy giownej o 
trzech prz?slach, totez przypuszczano,iio ze pierwotnie zamierzone bylo jeszcze 
czwarte prz?slo. Na przedluzenie korpusu koscic^a w kierunku zachodnim, ku mu
rowi obronnemu miasta, braklo juz miejsca. 

Z tego CO wiemy o trzech najwi?kszych kosciolach Iwowskich epoki gotyc
kiej, katedrze oraz kosciolach franciszkanow i dominikanow, wnosimy, ze przy 
sporych rozmiarach budowie te pozbawione byly na ogol znaczniejszych i bogat-
szych ozdob architektonicznych. Katedr? i kosciol dominikanow cechowaly skro-
cone nawy przy rownoczesnie wydluzonych wielobocznych prezbiteriach. Nato
miast inna byla konstrukcja wn?trza dwunawowego kosciola dominikanow, o skle-
pieniu wspartym na jednym filarze. 

Najdonioslejszy wplyw na uksztaltowanie si? architektury w tej cz?sci daw
nej Rzeczypospolitej, dla ktorej Lwow byl centrem kulturalnym, miala wywrzec 
Iwowska katedra. 

.- Wymienione doi^d koscid:y nie wyczerpuj^ liczby gotyckich swig,tyri daw
nego Lwowa. Nie jestesmy w stanie chocby w przyblizeniu scharakteryzowac archi
tektury kosciola sw. Katarzyny na zamku nizszym jak sg,dzic mozna z dawnych 
sztychow raczej skromnej kaplicy zamkowej.̂ ^^ Podobnie niemal nic nie wiemy 
o architekturze pochodz^cego z w. X I V kosciola sw. Ducha.̂ ^^ Ogolnikowe, lecz 
^osno brzmi^ce pochwaly, przekazane nam w „Topografii" Alnpeka, odnoszg, 
sig za to do kosciola sw. Stanistawa za murami miasta, ktory mial bye tak harmo-
nijnie i pi?knie zbudowany, ze wywcrfywal podziw najbardziej biegtych architek-

Kosciot ten powst^ z koncem w. X I V w stylu dojrzaJego gotyku, jak moz
na s^dzic z drobnych fragmentow (il. 15) odnalezionych na miejscu.̂ ^^ 

15. Fragmenty dekoracji p ^ " " 
kamieniarskiej 
kosciola L;.*', '^: 



16. Kosciol w Drohobyczu. rzut poziomy; 
w Arch. m. Lwowa. 

17. Kosciol w Drohobyczu-

Proby rekonstrukcji gotyckich koscioiow Lwowa i okreslenia ich charakte-
rystycznych znamion stylu, prowadz^ do stwierdzenia przewazajgcych we Lwo
wie w czasach gotyku wplywow srodowiska krakowskiego. W katedrze wplywy 
Krakowa i Wroclawia zdajg si? rownowazyc. Te dwa osrodki sk^d kultura arty-
styczna Zachodu przybywala do Lwowa, wraz z wplywami politycznymi osrodka 
organizacji paristwowej, jakim byl Krakow, oraz przewaznie Iiandlowymi zwiĝ z-
kami, ktore Lwow na szlaku mi?dzy wschodem a zachodem i polnocy t^czyly z 
Wroclawiem, b?d^ oddzialywaly nadal przez caly okres wiekow srednich. 

Architektura centrum kulturalnego jakim byl Lwow nie mogla pozostac bez 
wplywu na otaczajqce miasto terytorium. 

Dowodem tego w bliskim promieniu jest kosciol parafialny pod wezwaniem 
sw, Mikolaja w Rohatynie. Fundatorem jego byl wedlug jednego zrodla Wo-
lodzko Przysluzyc „dominus et haeres in Rohatyn", ktory kosciol uposazyl przy-
wilejem z r. 1415, wedlug innego zas zrodla Otto z Chodcza, kasztelan Iwow
ski.^" Do dziejow jego budowy brak nam dokladniejszych danych. Wzmiank? z 
r, 1440 w dokumencie dotyczg.cym uposazenia altarysty w kosciele farnym w Ro
hatynie przez Jana z Tarnowa przytacza J. S. Zubrzycki,!!^ drug^ z r. 1447 wy-
mieniaje dawne akty Iwowskie,̂ ^^ Daty te wskazywalyby na pierwszq. polow? w, 
X V jako czas powstania kosciola. 

Z pozniejszych czasow (r. 1741) posiadamy stosunkowo dokladny jego 
opis, ktory stwierdza, ze byl to kosciol zamkowy murowany „forma et structura 
elegantissima", orientowany, otoczony walem i glgbok^ fos .̂ W fasadg wlg.czo-
na jest wieza przez ktorg, prowadzi wejscie do kosciola. Szczyt wiezy z drzewa 
zakoriczony byl helmem w ksztatcie piramidki krytej blachg,, wyzszej nad mne. 
ktore w Iiczbie czterech otaczajg, srodkowg,, wszystkie zas zaopatrzone w „venti-
labra ferrea alias wietrzniki". W fasadzie kosciola po obu stronach wiezy znaj-
duj^ si? wielkie okna „fenestrae egregio opere adornatae", Na szczycie fasady 
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poza wiezg znajdowala si? ceglana attyka zdobna znow po bokach wiezyczkami: 
„faciata . . . culminibus, colosis et aliis opere coementario turriculis affabre ela-
boratis adornata". Podobnie zreszt^ ozdobione byty u szczytu mury dziel^ce naw? 
gtowna od naw bocznych. Z posrodka nawy gtownej wznosita si? znow murowa-
na wiezyczka kryta blachg. z sygnaturk^ i krzyzem u szczytu. 

Opis ten w porownaniu z obecnym stanem rzeczy, stwierdzonym przez Zub
rzyckiego i uzupetnionym pizez Moktowskiego,-^^ jajg miar? zmian zasztych 
od pierwszej p(rfowy w. X V I I I . 

Kosciot rohatyriski jest kosciolem halowym, trzynawowym. Lecz nie tylko 
tym zbliza si? on do wczesniejszcj oderi Iwowskiej katedry: takze jego rzut pozio
my wskazuje, ze w samym zalozeniu kosciola wzorowano si? na Iwowskiej kate
drze z tg, odmiany, ze w matym rozmiarami kosciele jedyna jego wieza wtgczona 
jest w srodek fasady i ze we wn?trzu w miejsce filarow uzyto gtadkich kolumn. 

Prawdopodobnie budowniczowie zaj?ci w Iwowskiej katedrze slawiali tez kos
ciot w Rohatynie. Stanowi on przyklad. na ktorym wplyw i powtarzanie charak-
terystycznych cech Iwowskiej szkoly czasow gotyku najlepiej mozna obserwo-
wac. W kosciele rohatyriskim przejawiaj^ si? one najmniej moze zmieszane z in-
nymi wplywami. 

Podobnie jak w Rohatynie, takze kosciot w Drohobyczu, ktory mial powstac 
w r. 1392,̂ '̂̂  wykazuje w swym rzucie poziomym (il. 16) zaleznosc od Iwowskiej ka
tedry. Jest on trzynawowy, o wydtuzonym prezbiterium, zakoriczonym trzema 
scianami osmioboku. Nawy krotsze jeszcze niz w kosciele rohatyriskim, oddzie
lone sq z kazdej strony filarami, wzmocnionymi przyporami. Znac tez na nim 
wielokrotne przerobki, ktore niekorzystnie oddziataty na calosc stylowg, tego za-
bytku (il. 17). 

Do rz?du koscioiow gotyckich o znamionach zawistosci ich architektury od 
Lwowa, zaiiczyc nalezy rowniez kosciot w Grodku Jagielloriskim (il. 18). 

Procz wymienionych trzynawowych koscioiow w miastach, wiele musialo ist
niec murowanych mniejszych, jednonawowych koscioiow wiejskich czego przy-
ktadem jest kosciot w Wyznianach koto Przemyslan, w dzisiejszym wojewodztwie 
tarnopolskim. Fundowany przez matzonkow Jana i Malgorzat? Klusow w r. 1400 
przetrwat do dziŝ ^^ mimo pozarow i przerobeki^s zasadniczo w swej pierwot-
nej postaci. 

Zestawienie tego, co dalo si? powiedziec o kosciolach gotyckich Lwowa i je
go blizszych i dalszych okolic, pozwala wysnuc pewne ogolniejsze wnioski. 

18. Kosciol w Grodku 
Jagielloriskim. 



/ 
/ 

Przede wszystkim uderza prowincjonalny charakter tej architektury. Moze 
braklo we Lwowie tak smialych konstruktorow jak gdzie indziej, gdzie umiano 
w zaznaczeniu tendencji wertykalnych dojsc do rezultatow zdumiewaj^cych. Skle
pienia Iwowskiej katedry nie strzelajg, w gor? tak wysoko, jak w katedrze na Wa
welu czy w kosciele Mariackim, a d^zenie do osi^gnigcia wrazenia gl?bi perspek-
tywy zaznacza si? jedynie w wydluzonych prezbiteriach, 

Lwowskie srodowisko w poczg-tkach swego istnienla zdaje si? bye w zakresie 
architektury raczej receptywnym anizeli tworczym, Miasto powstale w polowie 
w, X I V musiaio si? posilkowac tym, co mu dawaly dawniejsze, bardziej rozwini?-
te centra i z nich korzystac, tak przycig,gajg,c artystow, jak sprowadzajac dzida 
sztuki z Krakowa czy Wroclawia, Lwowskie srodowisko, samo zawisle od innych, 
wytworzyto jednak wraz ze swoim terytorium pewne odr?bne od swych wzorow 
formy artystyczne, Odrozniano w nich polnocny gotyk kamienny i gotyk ceglany. 
Obie te odmiany spotykaly si? na ziemiach polskich, na ktorych wytworzyl si? 
typ architektury gotyckiej w zasadzie ceglanej, w ktorej jednak materia kamien
ny gral mimo to znaczn^ rol?, podkreslal cz?sci konstruktywne i lamowal naroza. 

Odkrycie pod dzisiejszym tynkiem katedry Iwowskiej glazurowanych cegid^ 
0 ciemnej barwie, rozmieszczonych w systematycznych odst?pach w scianach kon-
struowanych z czerwonej zwyczajnej cegly mowi o d^znosci do ozywienia plasz-
czyzn ceglanych murow koscielnych. Zwyczaj ten odnajdziemy takze w budownic-
twie swieckim niektorych kamienic rynkowych, o czym nizej bgdzie mowa. Sta
nowi on jedn^ z charakterystycznych cech ceglanego budownictwa we Lwowie. 

Poza najogolniejszymi znamionami polskiego budownictwa gotyckiego Iwow
ska architektura koscielna odznacza si? jedng, cechg, szczegoln^. To co w koscio
lach Iwowskich bylo ich znamieniem, wyniklym moze raczej z przypadku niz z 
zamierzeii scisle architektonicznego planowania, to mialo si? rozpowszechnic 
1 przyj^c w prowincjonainyni budownictwie na terytorium, ktorego Lwow byl 
centrum, Skrocenie nawy giownej katedry Iwowskiej, podniesione zostalo niejako 
do zasady i z wyj^tku stac si? mialo regul^ oraz znalezc zastosowanie w niegdys 
zamkowym kosciele w Drohobyczu i obronnym kosciele w Rohatynie, Oba one 
w swym rzucie poziomym nasladowaly katedr?. Te cechy charakterystyczne mogly 
znalezic zastosowanie i w innych jeszcze prowincjonalnych kosciolach epoki gotyc
kiej, polozonych w sferze oddzialywania Iwowskiego srodowiska. 

Nawy gotyckich koscic^ow Iwowskich nie mi^y zatem przestrzennych pro-
porcyj bazylik, mialy uklad halowy, zblizaly si? przy tym bardziej do koscio
iow o z^ozeniu centralnym, wszelkie tendencje do powi?kszenia gl?bi przestrze-
ni ze^rodkowano w wydluzonych chorach. Do tych cech doszla Iwowska archi
tektura koscielna epoki gotyku drogg. odrgbnego, miejscowego rozwoju form. 
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