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wywoa

archanioa,

na dwik pieni koci z pod mej stopy
olbrzymie ksztaty zbiegy si i zrosy.
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Z gruzów powstaj kolumny

i

stropy,

brzmi licznemi wiosy,
wida zamków otwarte podwoje,

Jeziora puste
I

Korony

ksit, wojowników zbroje....
Mickiewicz w Pieni Wajdeloty.

pastwa halicko-woyskiego, od
której bierze nazw kraj koronny Galicya, liczy okoo 4.000 mieszkaców, a zatem
zalicza si do maych miasteczek galicyjskich. Ley u stóp Karpat, w powiecie stanisawowskim. Jako osada, zaoona powtórnie w drugiej poowie XrV st, nie posiada nic osobliwszego
z tego powodu w jiewnej tylko czci wchodzi w zakres
Teraniejsze miasto Halicz, dawna

stolica

i

naszych studyów. Te studya, których gównym przedmiotem jest architektura, odnosz si przedewszystkiem do najbliszej okolicy, której grunta rozpady si z czasem
te do kilku gmin przylegych.
na czci i nale obecnie
do miasta,
Pobudk do pracy niniejszej da mi koció w. Stanisawa i studya w tym
to wielce ciekawe
kierunku rozpoczem 1907 r. Rycho atoli przekonaem si.
zjawisko sztuki budowlanej na Rusi, jakiem jest koció w. Stanisawa, nie moe
by odpowiednio ocenione bez zestawienia go z innemi ruinami w Haliczu. Jest to
jego to naturalne, na którem si dopiero zabytek ten naleycie uwydatpia i tumaczy. Trzeba byo tedy cae to nie tylko obj, ale take je pogbi i w tym
architektury halickiej
kierunku prowadzi badania. Potem za pokazao si,
równie potrzebuje ta szei'szego, czyli stosownej ramy, aby uwydatni naleycie
jej walor w sztuce redniowiecznej. Aby wreszcie wywietli zagadkowe ocalenie
powyszego zabytku, t. j. kocioa w. Stanisawa, a nadto jeszcze okreli i pierwotne miejsce katedry, nie uchyhem si od poszukiwa archiwalnych, chocia one
robot w dwójnasób zwikszay. Katedra staa wród grodu, ale miejsce grodu nie
byo znane i dlatego byo sporne. Chcc okreli miejsce katedry, jako najznako-
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miar pomin i tego sporu. To
mitszego dziea sztuki halickiej, nie mogem
te dochodzenia dowody na pytanie pierwsze, starcz tem samem za odpowied
na pytanie drugie.
Dowodów takich dostarczaj wanie ruiny, stanowice przedmiot naszych bada. Nie
to jednak ruiny widoczne na powierzchni ziemi, jakby si komu zdawao.
to tylko lady ruin, na których nawet miejscowa ludno nie zawsze si
i
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kad jego komórk.
— niech mi to bdzie

oywia cay organizm
Aczkolwiek materya do tej pracy
i

szczegóów

oywia kamie,

caoci, dusza redniowiecza, która

jak krew

dobywany na

tych drobnych

wolno

tu

zaznaczy

—

z niemaym trudem, wynagradzao to przecie uczucie zadowolenia,
si doznaje, gdy trud wydaje podany wynik, a wane zagadnienie zblia
si ku rozwizaniu. Kady bowiem szczegó nowy uzupenia cao. Kawaki ciosów
daway wskazówk co do materyalu budynków, wymiar fundamentów — co do ich
wielkoci, szcztki rzeb — co do ornamentyki, a inne oznaki pozwalay wnioskowa, jakiem byo ycie wygase. Za wszystkie razem ruiny wskazyway miejsce
wielko miasta, rozbitego przez napady tatarskie startego z czasem z powierzchni
ziemi do tego stopnia, e nawet tradycya si nie dochowaa,
nauka zbita z tropu
zesza na bezdroa, pragnc oznaczy miejsce stoeczne.
Z tern wiksz ochot przyjemnoci podziel si z askawym czytelnikiem
widokiem tej stolicy z przed szeciuset siedmdziesiciu czterema laty, jak j ogldaem oczami wasnej wyobrani.
Oto wszdzie tam, gdzie pole zasane gruzem, stay kamienne budowle a przy
nich zabudowania drewniane. Wyranie nawet rysuj si paszczyzny cian ksztaty
sklepie. Ich mury wapienne wiec jaskrawi wród zieleni, a pozacane kopuy
sypi iskry pon cae u szczytu. Wida je dobrze wród kp zieleni na zaukiew-

zdobywaem

jakiego
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wyynie od Dniestru po Sokó Kryo, dalej za Kryosem
halickt, po Bry, po koniec Wiktorowa, po Kozin
Pitrycz,
skiej
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bagna Bystrzycy poniej, a podobnie
za omnic powyej Dniestru. Stoj sobie w okopach na szczytach gór,
wyej niej, jako wiksze
mniejsze, blisze
dalsze a zarazem coraz rzadsze
w tern cerkwie murowane
fortece.
drewniane, monastery
dwory bojar
domy mieszczaskie
wociaskie, sobody wolne osady smerdów^. Wszystkie
waniejsze zatrudnienia i rzemiosa maj tu swoje wyznaczone siedziby dokoa
miasta. A wic osobno siedz
saponicy« czyli szewce, a osobno bednarze obok
niewyczerpanych róde solnych w Koluszy (Kausz), koodzieje i kowale, których
po

dalej,

Sielec,

Czeszybiesy (Jezupol)
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peno wszdzie, robotnicy nieistniejcych dzi hut szklanych zotnicy, pasiecznicy
dworscy z medyni
»meduchy«
kosiarze dworscy^ »pokosowcy«, bazny dworscy
»skomorochy i flisacy- perewozyo, pilnujcy przeprawy przez Dniestr
omnic
w jednem, i dalej przez omnic w drugiem miejscu.
te i strae naokoo; z jednej strony «bludniki«, z drugiej >wychtorzy«, i najdalsze ich postoje u »wistowy«,
zwiastujce zawczasu o zakradajcym si wrogu zapomoc wysokich smolnych wiech.
Tak otoczony >niby wiecem«, widnieje w samym rodku stoeczny zamek. Stoi
on na wysokiej stromej skale a opasuje go w górze podwójny piercie ogromnych
fos i waów, najeonych
palisad.
ten sposób odrzynaj go one z poudniowej strony od reszty otoczenia. Z trzech stron broni do przystpu wody ukwi
i jej
dopywów. Wody te, wsparte »tarasami«, tworz naokoo zamku stawy, przy
których miel myny. Z poza fos
waów, z poza palisady i drewnianych rezydencyi wida wielk cerkiew soborn, która wieci zdaa biel ciosowych cian. Tonie
ona caa w blasku swojej kopuy i w blasku wasnej chway. Wida j dobrze zblizka
i zdaleka,
poniewa stoi na takiej wyynie sama si wznosi tak wysoko,
promienie jej zocistego krzya biegn kilka mil naokoo i wabi ku sobie wzrok caej
okolicy. Ten krzy skupia w sobie pokorne serca wszystkich. Sobór jest dla nich
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witoci, pikna, wspaniaoci

wcieleniem samej

i

mocy. Jednoczy ich

z

Bogiem,

zaspaltaja wrodzony ludziom instynkt estetyczny, a w wielkiej potrzebie, jako najlepsza matka i opiekunka, tuli ich przy sobie, chroni i zbawia od zagady, albo te
wraz z nimi pada. Std gboka i serdeczna
w wyjtkowych wypadkach przemocy

—

mio do swojej

Patronki, na jak si dusza redniowieczna zdoby moga.
Takim by Halicz przed wielu, wielu laty. Dzi nic podobnego nie ujrzy ju
ciekawy wdrowiec. Powyszy obraz naszego miasta podobny jest do wizyi fatamorgany. Ona te pokazuje rzeczy prawdziwe, ale takie, które maj miejsce tylko

nad wyraz

maj miejsce w czasie. Zniky dawno sadyby przedwory w sadach cienistych gajach. Nadszed dzie, w którym
krzy na soborze przesta byszcze, przesta istnie nawet sam sobór, a chocia zastpi go inny, do tamtego ju nie by podobny. Niema tu nigdzie na majdanach gwaru
dawnego, niema zgieku targowego ani odpustowego. Nie sycha ju szczku ora
krasa strojów speza bezpowrotnie. Nawet hardo ludzka buta zacieka, nawet te
le tu cicho w grobach, w których zoone koci zamieniy si w próchno nico.
Dzi na tych miejscach szumi gszcz leny, faluj any pszenicy yta, ronie dua
gdzie

w

przestrzeni, jak te tutaj

stronne, monastery
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jak gaj kukurydza.
Dlatego wanie tem

wiksz warto naukow

i

muzealn

mog

przedstawia

pozostae szcztki i przedmioty w ziemi, jak owa reszta wykupionych ksig Sybilli.
systematyczne zbadanie
Stosownie do tego naleaoby przeprowadzi dokadne
wymagaaby odpoodszukanych ruin. Pi-aca ta potrwa musiaaby duszy czas
wasnymi
rodkami,
prowadzone
badania,
moje
powodów
wiednich funduszów. Z tych
krajowy
Akademi
Umiej,
Sejm
dopiero potem poparte pieninie czciowo przez
w Krakowie, jestem zmuszony ograniczy tylko do stwierdzenia istnienia tych niezaznaczenia ich na mapie, celem przekazania ich dalszej przyszoci,
znanych ruin
gdyby w przyszoci bliszej roboty tej nie wykonano.
/ ^vf'^ydajc prac niniejsz, winienem da wyraz uczuciu gbokiej wdzicznoci,
jak mam dla drogiej pamici R. dw. dr Maryana Sokoowskiego, profesora uniwersytetu krakowskiego, za naukowe wdroenie i ywe z jego strony przez cay czas
i

i

i

i

interesowanie si

postpem

tej

pracy.

Nadto poczuwam si do wielce miego obowizku podzikowania wszystkim,
szczeod których doznaem yczliwego poparcia i uatwienia w swoich badaniach.
Halicza
Duchowiestwu
osobistociom:
gólnoci dzikuj nastpujcym instytucyom
Metropolii, jako wacicielce badanych terenów. Magistratowi miasta Halicza,
Dyrekcyi archiwum aktów grodzkich i ziemskich i tego urzdnikowi p. dr A. Prochasce. Bibliotece Narodnego Domu we Lwowie, p. dr J. hr. Mycielskiemu, p. dr
P. Biekowskiemu
p. dr St. Krzyanowskiemu, profesorom uniwersytetu Jagiell,
Duchowiestwu miasta Kijowa a w tej liczbie biskupom Theodozemu Agapitowi,
namiestnictwu awry, p. Grz. Pawuckieniu, profesorowi uniwersytetu w. Wodzimierza, jakote niemniej p. B. Bosunowskiemu, czonkowi ces. Towarzystwa ai-che-
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Dzikuj

ologicznego

Kijowie.
wreszcie

czonkom krak. Akademii Umiejtnoci, p. dr Józefowi TreJagielloskiego, i p. dr Stanisawowi Tomkowiczowi,
uniwersytetu
tiakowi, profesorowi
prezesowi Grona c. k. konserwatorów dla Galicyi zachodniej, za trud redakcyjny,
dzielili.
który w znacznej mierze wraz ze

mn

Kraków,

7 lipca

1913

r.

AUTOR.

w.

Opis cerkwi
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Sytuacya.
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kocioa w. Stanisawa

Pierwotna budowa.

—

Rzeby.

1.

—

lioo Halicza.

Technika muru.

—

Archiwum kamienne.

Sytuacya.

Z czasów stoecznego Halicza ocala tylko jeden zabytek — teraniejszy koció
jemu przez to samo przypada rola reprezentofranciszkaski w. Stanisawa —
i

XIII wieku.
wania architektury halickiej z XII
Koció w. Stanisawa znajduje si daleko za miastem, na wysokim stromym
brzegu omnicy, przy jej ujciu do Dniestru. Ten wysoki prawy brzeg omnicy,
w przeciwiestwie do lewego zujDenie nizkiego brzegu tej rzeki, cignie si od
strony Kausza w ijónocno-wschodnim kierunku jako boczne pasmo gór karpackich,
Dniestrem. Jedn z ostatnich wynioktóre nagle koczy si tu, obcite omnic
zajmuje
soci tego grzbietu górskiego, spadajc stromo w koryto omnicy
Stanisaw.
wity
Na obszernych zaukiewskich polach widnieje zdaa otoczony zieleni ten kowiosk. wiec do soca pobielane
cióek z klasztorem 00. Franciszkanów i
mury blaszane dachy klasztoru, naokoo za tul si przy nim mae zabudowania
zieleni wystaje wród ornych pól, jak
ubogiej wioszczyny. Caa osada z
i

i

i

—

ma

i

kp

maa

oaza

(fig. 1).

Koció, dom klasztorny

s

dzwonnica stoj razem przy sobie. Oddzielone
tylko maym dziedzicem, a pozostay fragment waów za kocioem, tudzie fosy
dowodem,
po dzwonnic
za konwentem od wschodu, poudnia i zachodu
zamykay kwadratow przestrze,
niegdy otaczay klasztor okopy ziemne
miecia w sobie zaledwie koció w pónocno-wschodnim kcie, kontak ciasn,
zachodu.
niewielki dziedziniec od poudnia
went w kcie i^oudniowo-wschodnim
(Mapa. fig. 2). Dosy wysoka dzwonnica od zachodu stanowia wany punkt
jej zwornik czyli klucz. Do niej z obu stron przypieray wajs jej
tej forteczki
dolne kondygnacye ze strzelnicami suyy za baszt obronn, a jej spód stanowi
tym charakterze utrzymuje si ona jebram wjazdow ze zwodzonym mostem.
szcze dotd.
Way przewanie zniesiono. Pozosta tylko ich kt pónocno-wschodni za kocioem. Fosy napowrót wyrównano, naprzód od pónocy, a potem — ju w ostatnich
i
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przed dzwonnic. Na miejscu splantowanych
dobrym
waów porobiono ogrody, vv którycli rosn warzywa szczepy owocowe.
stanie zachowaa si tylko fosa poudniowa, tudzie fragment waów pónocno-wscho-

czasach

wjazdow

czyli

W

i

dugo

dni na

i

szeroko kocioa, na którym rosn due

brzosty.

naprzeciw apsyd kocielnych zawiera w sobie sporo
Jedno rami tych
zmieszane
zaprawy mularskiej. Wszystko to pokruszone
cegy, marglu
gruzu
z ziemi. Gbiej za przy kopaniu natrafia si na bryy marglu, zwaszcza na kragruz
wdzi walu naprzeciw poudniowej apsydy. Monaby std wnioskowa,
budowa, która w tem
zosta wyrzucony podczas kopania tych waów, ewentualnie,
miejscu sta moga, bya modsz od cerkwi, a starsz od tych waów.

waów

i

i

i

e

e

Fig.

1.

wity

Stanisaw. Widok ogólny Iclasztoru

i

wioski od strony poudniowej.

Na przedueniu w równej linii z waem wschodnim stoi dom klasztorny,
murowany, pod ktem prostym, tak e jedno rami krótsze uzupeniao wa
cegy
z
wschodni, drugie dusze — wal poudniowy. Ten dom stanowi prawdopodobnie
podczas napadu gówne miejsce obrony. Widocznie w tym celu byy sporzdzone
jego grube mury o krzyowych sklepieniach cel, skd przez niewielkie zakratowane
i

okna skutecznie

mona byo

odpiera najazdy awanturniczych band, zbiegów

z

pod

chorgwi koronnych, opryszków
p. swawolnych kup, grasujcych czstokro po
kady
dwór
klasztor
obwarowywa si z obawy przed wasnjnn
Niemal
kraju.
domowym wrogiem. W podobny sposób by obwarowany klasztor 00. Franciszkanów
przy kociele w. Stanisawa way z obu stron przypieray tak samo do konwentu
i

t.

i

i

jak do baszty. Oczywicie, te way i fosy maj lat nie wicej jak trzysta. Zostay
usypane przez Franciszkanów, którzy przybyli tu po roku 1598. Wtenczas odrestau-

rowali

oni

podupady koció, zbudowali konwent

przybytek okopami, zamieszkali

w nim

stale

i

i

dzwonnic

i

otoczywszy ten

mieszkaj do dnia dzisiejszego

(fig. 3).
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Oprócz tych maych kwadratowych okopów, których bok zewntrz nie wynosi
wicej jalc 80 kroków, zabytek otaczaj naokoo jeszcze inne ogromne olfopy
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Fig.

2.

3

Mapa sytuacyjna cerkwi w. Pantalemona
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c z e ^^^-^

^ ^y

t

,

t.
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teraniejszego klasztoru

T ,,

w.

~

Stanisawa.

zamykajce cay wierzchoek góry. (Mapa, fig. 2). Aczkolwiek one nie przedstawiaj
dolna tych okopów,
si ju obecnie w swych dawnych rozmiarach, mimo to
po dzi dzie dobrze zachowana, wiadczy o szcztkach jakiej silnej twierdzy.

cz

4

J.
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Cz górn waów strcono do
wzdu

fos.

Osobliwie uszkodzono ich stron

poudniow,

wau cign si

zabudowania wioslci. Zreszt wynioso
wau uwydatnia si wcale dobrze nawet z tej strony, podczas gdy od zachodu,
wschodu a najbardziej od pónocy wysoko okopów, porosych duymi brzostami,
wynosi jeszcze 6—8 metrów. Znacznie gorzej zachoway si fosy, albowiem wyrane
do gbokiego skrtu
ich lady spotykamy tylko po stronie poudniowej, wzdu
na zachodzie i wreszcie drobny ich lad w pónocno-zachodniej stronie.
Wzgórze dostpne byo najbardziej od poudnia, natomiast od zachodu i pónocnego wschodu obronno miejsca potgoway gboliie wwozy z licznemi wyogdzie

fosy

i

a

Fig.

3.

wiaty Stanisaw. Wntrze

opadajce stromo

bieniami,

bije obfite

ludzi

i

Iclasztoni

ródo,

i<u

00. Franciszkanów. Widok zabytku

w

teraniejszym

stanie.

W

jednym z tych wwozów
korytu rzeki omnicy.
wody dla caej osady witego Stanisawa, dla

które dostarcza

byda. (Mapa,

fig. 2).

Midzy maymi okopami wewntrzymi

a

duymi zewntrznymi

zachodzi

pewna

zupenie regularny kwadrat woów wewntrznych jest
wybitnym okazem póniejszej fortyfikacyjnej techniki Zachodu, nieregularny i niesymetryczny o zaokrglonych ktach piciobok waów zewntrznych zostaje raczej
w zwizku z fortyfikacyjn technik starorusk bezwarunkowo musi by o wiele
okopy te zastarszy,
pochodzi zapewne z poowy wieków rednich. Wida,
niedbane
od dawna. Byty one ju przed Franciszkanami, albowiem ci wedug
dotyczcych rozporzdzeii króla, arcybiskupa lwowskiego i starosty halickiego otrzyrónica.

Gdy symetryczny

i

i

e

i
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koció wraz z ziemi midzy waami"). Tycli oll)rzymich okopów
gdy koció sta pustk w odludnem ustroniu w XVI w., ani przedtem
wstecz na lat dwiecie, który to wanie czas w dziejacli naszego zabytku stanowi
okres jego pustki
zapomnienia. Na ten czas byaby to robota za mozolna
zbymali opuszczony

nie

usypa

nikt,

i

teczna,

gdy

nosi si

i

e

nikomu

mog

li

nie potrzebna. Rzecz prosta,
tego rodzaju fortyfikacye odtylko do wieków wietnoci Halicza i tego miejsca, i pocztek ich

cofn w gb wieków rednich. Take nie
dobrze obmylon rzecz ten wany szczegó,
trzeba

Fig.

i.

Cz pónocna dawnej

twierdzy. Sad

i

jest

e

przypadkow, ale niezawodnie
a waciwie (jak si to

koció

gospodarstwo klasztorne za waami l<ocielnymi.

e

póniej okae),
ta staroytna cerkiew znajduje si w samym rodku duego picioboku. Ten wymiar
ten zwizek, jaki zachodzi midzy okopami
wityni,
dowodem,
mamy tu do czynienia z pierwotnem zaoeniem twierdzy, datujcej
ze staroruskiego okresu Halicza, do którego te odnosi si nasz zabytek.
i

s

i

e

') Król:
nut Ecclesiam Sancti Stanislai non procul a Ciuitate Haliciensi in colle montis positam,
a multis annis desertam ac derelictani, (luemadmodum circu m f eren tia fossae ac uallis illam
coniplexa est...«
Arcybislcup: »...hortamur itaue diectionein tuain, ut ecclesiam iam una cum terra

—

intra

uaum

collis, in

iacente... tradat«.

quo iaec eccesia

sita est...

—

Intromisya: »Relicto itaue eo loco in iac parte
itum est«. (Dodatki pod rokiem 159G, 1598 i 1612).

in

Yalem
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J.

i

w zym

stanie

s

wywietlone w osobnym rozdziale
bya zamieszka w wieku XIIT do
to opustoszao, pozostawiony za koció w dobrym
przetrwa w tem ustroniu do koca szesnastego wieku. Wówczas

Zagadkowe dzieje zabytku
ksiki. Okazuje si, e
pocztku XV. Nastpnie miejsce
(III) tej

i

twierdzy

stara twierdza

darowany zosta Franciszkanom, którzy zbudowali tam sobie klasztor zamieszkali
w nim w pierwszych latach XVII w. Ze starych waów korzysta nie mogli dlatego,
te wymagay wielkiej naprawy a jeszcze wikszych si do ich obrony, których
nie posiada may klasztor. Z tego powodu otoczyli si Franciszkanie maymi waami
konwent wraz z podwórzem
baszt.
tylko o tyle, aby zamkn nimi koció
i

e

i

Wszake mimo

to

i

i

stare okopy, aozkolwielc zaniedbane, nie

byy

bez znaczenia

ju

e

wspieray swobodny przystp do okopów klasztornych. Obszern
midzy nowymi i starymi waami przestrze z czasem podzieli klasztor na dwie
pónocn, (której bardzo poamana powierzchnia wiadczy do pewnego
czci:
pracy rk ludzkich, szczególnie za kocioem w tem miejscu,
mozolnej
stopnia o
które lud zowie »bram«) zostawi klasztor dla siebie na sad gospodarstwo (fig. 4),
drug za, poudniow, odda na wasno swej subie dworskiej i na niej
rozrosa si teraniejsza wioska wity Stanisaw.
Do wioski dojeda si od Zaukwi Halicza star lich drog »Bludnick«,
albo od gównego gocica, który prowadzi z Halicza na Pukasowce. Sam dojazd
we wsi z drogi do kocioa klasztoru przerzyna poudniowy bok starej warowni,
ten dojazd urzdzili sobie dopiero
fos, wskutek czego mona si domyla,
wal
Franciszkanie, gdy dawna brama wjazdowa twierdzy bya zapewne po innej stronie,
mniej dostpnej, w miejscu tak zwanem dotd >>na bramie«, albo naprzeciw od
przez to samo,

cz

i

cz

i

i

i

e

i

pola

Jeowa. (Mapa,

fig. 2).

Stanisawa, podobnie jak inne góry ssiednie wzdu prawego brzegu
jest dostpn najbardziej od poudnia, od strony Halicza
Kryosa,
a jej wynioso, zwolna wprawdzie lecz coraz bardziej, podnosi si poczwszy od
wsi Zaukwi. Zdaa te wida stojcy na szczycie koció w jego górnej poowie.
naw, noJego zupenie pospolity system bazylikowy, z wystajc

Góra

w.

omnicy,

rzeki

i

gówn

wym blaszanym dachem pseudo-gotyck iglic czyli sygnaturk (Dachreiter) jest
naleciaoci pón, która wcale nie harmonizuje z doln czci budynku. Koció
omyli kadego, ktoby nie by wtajemniz pewnej odlegoci wyglda szablonowo
i

i

w jego przeszo
Ogldajc zabytek z

czony

i

stylistyczne cechy, ukryte

w

dole za otoczeniem.

przekonywamy si, e mamy przed sob niepospolity
który uchodzi moe za wcielony typ tych kulturalnych

blizka

okaz architektury, okaz taki,
halicka w okresie swych ksit. Byy to, jak wiawpywów, jakim podlegaa
domo, wpywy dwu potnych prdów clirzecijaskiego redniowiecza, którego wyrazem na zachodzie by Rzym, na wschodzie Bizancyum.
Zespolenie tych obu kulturalnych prdów na Rusi w sposób najbardziej widoczny ilustruj zabytki sztuki, a nadewszystko zabytki architektury Halicza. Skoro
jednak wspaniaym pomnikom sztuki halickiej napady tatarskie zaday taki sam
ze sztuki tej doszy
straszny cios, jak i pomnikom innych dzielnic ruskich, tak,
sponas tylko drobne oki'uchy (a i te niestety nie wszystkie jeszcze wydobyte
ytkowane w nauce), to rzecz zrozumiaa, jak cenn pamitk archeologiczn staten oto koció w.
nowi jedyny zabytek staroksicej architektury w Haliczu
Stanisawa.
górna znika bez
Co prawda, w lichym stanie ocala ten pomnik! Jego
ladu a na tem miejscu wznosi si ceglana nadbudowa w prostym barokowym stylu,

Ru

e

i

—

cz

7.

która

mury

w adnym
tej czci
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nie pozostaje

dolnej,

zbem

zwizku

z

czci doln
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zabytku. Ciosowe
'/Aohne
i
kreleniami, tudzie poi

polcarbowane licznymi napisami

posiadaj odrbny,

a tak wielce wzniosy i charakterystyinna
dusza,
inne oblicze i wyraz
czny starym zabytkom nastrój. Tu
wyraz
sdziwego starca, acz niemego, lecz niemniej szanownego i drogiego, który prawi
o bezpowrotnie minionych wiekach i pokoleniach.

szczerbione

czasu,

—

e
e

Zabytek robi silne wraenie. Odrazu mona zauway,
staroytna jego
mamy przed sob
wykazuje stylistyczne cechy sobie tylko waciwe,
wspania w s«'oim rodzaju jedyna stylistyczn kreacy, gdzie w sposób nader oryginalny zespoliy si z sob oba nacierajce na siebie prdy kultury redniowiecznej —
styl bizantyski i styl romaski. Pierwszy wyrazi si w planie, drugi w elewacyi.
Plan kwadratowy, czysto bizantyski, z czterema filarami wporodku, akcentuje podzia na trzy nawy, którym odpowiadaj trzy apsydy; natomiast dwa portale
widok apsyd od wschodu
do zudzenia identyczne z tern, czem chlubi si t. zw.
romaski styl na Zachodzie,
Budowa zabytku jest prosta niewielka. Jej korpus tworzy w planie kwadrat o boku 17V'2 m-. w kierunku »linii witej « wyduony nieco przez pókola
apsyd, z których pókole apsydy rodkowej wygina si ku wschodowi na ?>^/o m.
jego takt
zastosowaniu ornamentyki wida dobry smak budowniczego
estetyczny. Widocznie w takim tonie musiaa by utrzyman caa budowa. Oprócz
niezbdnej ornamentyki architektonicznej, jak profilowanych gzjnnsów, cokoów,
zastosowano tu take romask ornamentacy swobodn, lecz
pilastrowania
t. p.,
niema w niej zbytku, ani tego przeadowania, jakie si zdarza na Zachodzie. Dwa
skromnie rzebione portale, smuke kolumienki i kapitele na apsydach stanowi

cz dolna
i

s

i

i

W

i

i

cay

zasób,

jej

jalci

Na pierwszy

dotd

ocala.

rzut oka wida,

e

pikny zabytek

nie posiada

e

ju

swojej górnej

zamiast niej zosta przez restauracy obdarowany inn nadbudow a ta
czci,
zmienia do niepoznania jego pierwotny bizantyski charalvter, przytem swoim
sprzecznym stylem znacznie go oszpecia. Bizantyska budowa przeobrazia si tu
w pospolit bazylik. Poczenia dwóch sprzecznych systemów dokonano jak to nawet
wówczas inaczej by nie mogo — bezwzgldnie, z pominiciem wzgldów estetyregu obu systemom waciwych.
cznych
Teraniejszy koció przedstawia si jako bazylika trzynawowa. Nawy
nisze o poow od nawy rodkowej. Podczas gdy nawy boczne, ciosowe,
boczne
otynkowana nawa rodwznosz si jeszcze na 665 m, nadbudowana z cegy
jej ogólna wysoko od ziemi po okap
kowa pi'zewysza je przeszo o 5 m, tak
podzielone naksztat
wynosi 12 m, a po szczyt dachu 15 m. Jej ciany podune
kadym ])olu mieci si jedno niewielkie
cian dolnych pilastrami na trzy pola.
okno, nakryte niepenym ukiem, odcinkiem ^s czci koa, której to inowacyi chtnie
zasklepione dolne okna, z wyjtkiem duego
uywaa epoka barokowa. Tak samo
malutkiego okienka nad gównym portalem. Oprócz szeciu
okna gównej apsydy
okien górnych, owietla naw rodkow jeszcze jedno okno od strony zachodniej,
nad gównym portalem na chórze. Dwa tympanony siodowego dachu, z okrgymi
otworami u szczytu, owietlaj strych i podpieraj sob blaszany dach na obu kood strony apsyd widzimy take barokowe
cach od wschodu
zachodu. Na froncie
naczólki, rozpite na ksztat skrzyde po obu bokach nawy rodkowej nad nawami
bocznemi. Wysoko umieszczone woluty po bokach gównej nawy cztery akroteryony
na rogach w ksztacie filarków z gowicami akcentuj punkty i)rzyczepne tych skrzyde
i

s

i

e

W

s

s

i

i

i

i
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niby obwise Icotary zasaniaj od frontu i z tyu pulpity
podpieraj równoczenie wznoszc si wysoko latarni nawy
niepo tympanon jest dowodem,
rodkowej. Cay ciosowy front z naczókami
gdy w starej budowli ciany naokoo wznosiy si do tej samej wysokoci, co ici
frontowy fragment i dopiero tutaj osadzone byy na nich sklepienia.
To samo potwierdzaj apsydy.
Cylindry apsyd bocznyci nadebrano i obniono do równej linii z nawami bocznemi, ale wystajce jeszcze ponad daszkami fragmenty arkad okrelaj dokadnie
wysoko. Zreszt najlepiej wida to na rodkowej apsydzie.
ich dawniejsz
Wprawdzie ta zostaa obnion i brak jej górnej czci z konch, wszake jej
mury ciosowe przewyszaj nawy boczne o 2 metry (fig. 7.). Jak na froncie tak
i tu
wida,
boczne fasady byy rozebrane celowo i obnione z rozmysem do tej
wysokoci, w jakiej przedstawiaj si teraz nawy boczne. Tak niezawodnie yczy
sobie restaurator, gdy okoo 1600 roku przeksztaci korpus bizantyskiej budowli
na teraniejsz bazylik katolick.
Wedug królewskiego reskryptu z r. 1596 i podobnego reskryptu arcybiskupa
lwowskiego z r. 1598, koció w. Stanisawa by niegdy, przedtem, zaniedbany i opuszczony i jako taki zosta podarowany Franciszkanom dla odrestaurowania ').
chwili gdy Franciszkanie zajli pustk, w stanie upadku znajdoway si
pewnie tylko sklepienia i kopua, czci zburzone w napadzie tatarskim 1575 roku,
czci nadwerone wskutek duszego zapuszczenia. kadym razie jednak zrb
murów magistralnych zapewne jeszcze si dobrze musia zachowa. Ale oczywicie
czyli

naczólków,

naw

bocznycli

któi"e

i

e

a

i

e

W

W

Franciszkanie nie yczyli sobie przeprowadza restauracyi kocioa w
stylu, w stylu prawosawnej cerkwi, lecz wybrali form bazylikow

dawnym jego
form ko-

t.

j.

cioa katolickiego.
Aby przyprowadzi do tego stanu dawny budynek nada mu bazylikowy
obniy je do tego stopnia, e oprócz
chai-akter, trzeba byo rozebra boczne fasady
i

i

górnej kondygnacyi zdjto jeszcze kilka warstw Ifondygnacyi dolnej, poniej uków
dolnych okien. Z dawnych okien wyszych o uku penym porobiono okna tego
ksztatu, w jakim si dzi nam przedstawiaj, przez nakrycie reszty rozebranych okien
barokowym ukiem '/s czci koa. Trzeba byo take do reszty rozebra sklepienia

wysokie arkady rodkowe, podtrzymujce gówn kopu troch nisze
beczkowe
boczne, po dwie na kady filar, spinajce rodkowe filary podkoarkady
nich
od
puowe ze cianami i apsydami na wszystkie cztery strony. Trzeba byo wreszcie
rozebra wysoko sklepion przypart do tryumfalnego uku konch apsydy rodpodobny sposób trzeba byo postpi z konchami
kowej i niej j zasklepi.
apsyd bocznych, aby je dopasowa do obnionych naw bazyliki.
tego rozbioru wedug z góry obmylonego planu, nadebrano tylko
Dokonywaj
z obu stron boczne fasady budynku, albowiem front i ty przewanie zostawiono na
latarni jej barokowe przyczóki, których stopniowe grzbiety po wyjciu prostokttynku. Nawet kapitele naronych pilanych ciosów wyrównano za pomoc cegy
strów (gzyms opaskowy) opuszczono przytem o dwie warstwy niej, ni byy przedtem, i akroteryony czyli filarki narone nad nimi sporzdzono take z cegy. Równie
niej,
od wschodu nad apsydami mona pozna te miejsca, gdzie (po bokach
i

i

i

W

c

i

i

—

')

a multis annis desertam ac dc relictam... Fratribus or» Ecclesiam Sancti Stanislai in monte ad Haliciam, antiquis
dedit Serenissimus Rex etc». (Dodatki pod rokiem 1596 i 1598).

»ut Ecclesiam Sancti Stanislai...

dinis Sancti Francisci... conferremus».

muris stantem

—

7.
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W rodku wyej)

osadza si ceglany mur nad ciosami, mimo tego, i wszystko,
z cegy, pokrywa szczelna warstwa tynku, podobnie, jak
pokrywa ona wszystkie ciany, filary i sufity wewntrz.
Badanie zabytku wewntrz byo
trudne. Starannie otynkowane i pobielone
mury nie pozwalaj zrazu stwiei-dzi tego, o czem zreszt ma si zupenie pewne
wyobraenie na podstawie badania z zewntrz. Obserwujc wszake wntrze w rozmaitych porach dnia pragnlimy si upewni w tem jednem, co nam byo potrzebne
do kompletnego pojcia o pierwotnych remanentach, a mianowicie, jak wysoko sigaj rodkowe filary, które podtrzymyway niegdy kopu. Ustawione w kwadrat,
tworz dwa rzdy, a w dodatku spite wzdu osi arkadami (co prawda nierównemi,
poniewa arkada i-odkowa midzy filarami jest znacznie szersz od dwóch bocznych), ladajako akcentuj poduny kierunek bazyliki. O tych nizkich arkadach
bylimy tego zdania,
musz by nowsze
datuj z czasów restauracyi kocioa.
O wysokoci ciosowych murów wewntrz przekonywa si take . p. prof. uszczkiewicz przez nacinanie tynku. Ale badanie tego rodzaju nie jest moliwe na caej linii
w starannie utrzymanem wntrzu kocioa. Nam w tym przedmiocie posuyy promienie zachodzcego soca, które padajc ukonie przez okno na chórze do wntrza
kocioa na te arkady, uwydatniy w nich prawie
pojedyncz ceg. To zjawisko obserwowalimy nieraz i w ten sposób upewnilimy si co do tego,
nadbudowana
górna nawy rodkowej poczyna si wewntrz od arkad, osadzonych
na resztach ciosowych filarów 3V2 m. nad podog.
Materyaem nadbudowy jest cega, nieco wiksza od teraniejszej, ale
ksztatem do niej podobna, tylko z t rónic,
po jednej stronie ma podune
a

co zostao

nadbudowane

do

e

i

e

kad

e

cz

e

rowki.

I

rzecz szczególna,

e

tak sam ceg

z

podunymi rowkami spotka mona

w

rozmaitych, bai-dzo oddalonych od siebie miejscowociach po ruskich dzielnicach
Ezeczypospolitej, z czego wynika,
tego rodzaju sygnowanie cegy byo zwyczajem
rozmaitych cegielni, szeroko rozpowszechnionym w XVI i na pocztku XVII wieku.
Ogldalimy
w murach przy Jeleckim monasterze, tudzie w innych budowlach
Czernihowa, w nowszych sklepieniach staroytnej cerkwi w. Cyryla za miastem
w Kijowie, odrestaurowanej przez ksicia Konstantyna Ostroskiego, w szcztkach

e

j

zamku królewskiego we Lwowie na »Wysokim Zamku«, tudzie w murach fortyfikacyjnych Przemyla
nareszcie tak sam albo bardzo podobn ceg spotykamy
w Haliczu, w tamtejszych ruinach zamku w kociele w. Stanisawa. Zapatrywanie
niektórych, e owe obki na cegle pochodz od strychowania gliny za j^omoc rki,
nie jest prawdopodobne. Sposób ugniatania gliny w formie wyrzucania jej stamtd
dzi. Rowki na
za pomoc wywrotu teje formy, musia by dawniej ten sam, co
cegle s raczej odbiciem obkowanego dna formy, które miao om lub dziewi
i

i

i

i

dosy
epoki,
i

podunych prg. Stanowio to charakterystyk budowlanej
bya przejciem z umiarkowanych form renesansu w przeadowane

i'ównomiernych,
któi'a

ociae

dowodem

W

ksztaty baroku.
naszym za wypadku cega taka jest dostatecznym
na to,
nadbudowa kocioa jest istotnie dzieem Franciszkanów okoo

e

1600 roku.

Z tego samego czasu pochodzi te konwent brama klasztorna z dzwonnic.
ciany
z teje samej cegy, a fundamenta przewanie z ciosów, zbywajcych
podczas przebudowy cerkwi na koció.
i

Ich

J.

Peeski

s
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Pierwotna rndowa.

Z powyszego opisu wynika, e najwikszego obnienia przez restauracy
franciszkask dozna zabytek na rodkowych filarach, nieco mniej za na bocznych
front. Ogóem mówic,
fasadach. Natomiast stosunkowo najlepiej ocalay apsydy
dolna,
tylko
a cienkie warstwy zaciosowej
pozostaa
budowli
staroytnej
ze
(osobliwie
na
apsydach
naokoo
ogldamy
a po daszki),
prawy mularskiej, jak je
s prócz napisów dowodem staroytnoci murów, które zachoway si bez waniejszej zmiany w pierwotnej czystoci, z wyjtkiem nieznacznych naprawek w górnych
wiosk 1802 roku.
warstwach, dokonanych po poarze, który nawiedzi klasztor
Wysoko zatem dawnych murów ciosowych przedstawia si w cyfrach niejednostajnie. Filary ocalay tylko do wysokoci 3V2 m; ciany naw bocznych w om-

cz

i

i

nastu warstwach od ziemi wynosz 6-65 m, podobnie jak apsydy boczne, gdy apsyda gówna
jest wysza jeszcze o 2 m, najwysz za jest
fasada zachodnia, gdy ta wznosi si
do tympanonu mniejwicej na 12 m. od ziemi.
ciany zabytku wznosz si w gór wsparte
na cokole, o wysokoci 1 m wysunitym zaledwie
na 8 cm. Cztery pilastry z kadej strony dziel
je na trzy pionowe pola, zostajce niegdy w zwi-

a

i

zku

z

wewntrznym podziaem,

pi'zez cztery

rod-

uki, na trzy podune i takie same
trzy poprzeczne nawy, przecinajce si nawzajem

kowe

w

filary

i

planie na 9 pól.

Przekrój poziomy czyli plan kocioa
w. Stanisawa jest cile centralny; to znaczy, e
Fig.

cerkwi

okoo

r.

m

d. X 17 m szer.) Plan
Pantalemona, zbudowanej

(19-50

5.

w.

1200, a

w.

teraniejszego kocioa
Stanisawa.

przedstawia si jako kwadrat, wyduony nieznacznie przez trzy pókola apsyd w kierunku osi
gównej (fig. 5). ciany magistralne o gruboci
104 m zamykaj przestrze majc szerokoci

wewntrz 15 m, a dugoci 15'50 m -j- 2*25 m
rodku wida cztery potne filary tak ustawione, e odpowiadaj wewntrznym zewntrznym pilastrom na cztery boki wzdu wpopi'zek osi.
Plan taki stanowi jedn z najbardziej znamiennych
istotnych cech stylu biwzgldnie

1"25 m.

W

i

i

i

zantyskiego.

s

Zasadnicz cech struktury bizantyskiej
wanie cztery rodkowe filary,
przeznaczone do podtrzymywania kopuy. Kopua jest tu najwspanialszym wykwikoron caoci. Owe filary wporodku, take w kwadrat ustawione spite
tem
midzy sob potnemi arkadami, maj za zadanie nie tylko same podtrzymywa
ciar wysoko podniesionej kopuy, ale nadto za pomoc przerzuconych na ciany
i apsydy uków przela take na nie
tego ciaru, albo inaczej, pocign ciany
wszystkie razem do pomocy i jjodpory w dwiganiu kopuy.
ten sposób filary
porednicz midzy kopu caym korpusem bizantyskiej budowli, a moliwe to
jest tylko na podstawie pewnych cisych praw odlegoci, które z góry musz by
unormowane w planie.
przewidziane
A zatem zawizek planu tworz wanie te cztery silne, w kwadrat ustawione
filary, jako podstawa kopuy. Do nich stosuje si ogó
ciany
apsydy. Lubi

i

cz

W

i

i

—

i
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naodwrót: ogó dyktuje prawa, które odbieraj czterej porednicy i zanosz koronie.
Styl bizantyski przeto w swoich kreacyach budowli centralnych jest doskonaem
odzwierciedleniem centralistycznej idei pastwa, gdzie nad ogóem panuje monarcha
za pomoc czterech ministrów.
To samo mamy w planie kocioa w. Stanisawa. Rozstawione w rodku cztery
potne filary suyy niezawodnie do podtrzymania kopuy, która moga stanowi
jedyne estetyczne zakoczenie w górze tej koncentrycznej budowli.
przekroju
filary te wygldaj jak równoramienny grecki krzy, wyduony w kierunku osi
poprzecznej na 2^0 m, w kierunku za linii witej tylko na 1-98 ni. Przytem oddalenie od siebie filarów w kierunku linii witej jest wiksze jak w kierunku osi
poprzecznej, wskutek czego zawarte midzy nimi pole rodkowe nie jest waciwie
kwadratem, lecz prostoktem o bokach 610X5"60 m. Ta waciwo w planie naszego
zabytku jest zbyt raca, bymy
mogli tómaczy zwykym brakiem cisoci
w przestrzeganiu miary. Gdyby w tym wypadku budowniczy cerkwi w. Pantalemona
zechcia by konsekwentnym, to kopua, któr na tych filarach opar, miaaby za
podstaw nie koo, lecz elips. Spodziewa si jednak mona,
budowniczy rónice
te w uksztatowaniu bbna wyrówna, albowiem prócz architektury krajów kaukaskich (Armenii Gruzyi '), kopuy o jirzekroju elipsy nie byway nigdzie praktykowane, tem mniej mogy by na Rusi. Na podstawie licznych pomiarów zabytków Kijowa
i Czernihowa
mona jeszcze nieraz przekona si,
absolutnej cisoci w planie
napotka trudno,
trafiaj si czsto mniejsze lub wiksze nieprawidowoci, czy
to w rozstawieniu rodkowych filarów, czy te w rozmiarach innych pól i t. p.,
nieprawidowoci, jak wiadomo, powszechne w redniowiecznej architekturze, chocia, co prawda, nie bywaj one nigdzie tak znaczne, jak w tym zabytku halickim. Jeden szczególny wyjtek stanowi cerkiew, niegdy monaster, w. Cyryla,
wspaniay zabytek z pierwszej poowy XII wieku, pooony na górze na przedmieciu ukijanowskiem pod Kijowem. Tam rodkowe filary
take ustawione w ten
zawarty midzy nimi kwadrat wydua si w prostokt, a oparta na nich
sposób,
kopua ma za podstaw
cile biorc
nie koo, lecz elips. Kopua ta wraz
z konchami apsyd ocalaa tam w swoim pierwotnym stanie i wskutek obnienia
o lYa metra wszystkich innych sklepie (przy kocu XVI wieku), jest na strychu
dobrze widoczn.
Niezwykle silne filary krzyowe 2) dziel plan kocioa w. Stanisawa na
dziewi pól. Cztery narone pola, z reguy kwadratowe, w tym wypadku, cile
biorc, nie
takiemi, lecz prostoktami o bokach 375X305 m, nie mówic ju o wyranych prostoktach pól rodkowych, stanowicych ramiona równoramiennego krzya
greckiego, jaki formuj w planie przecinajce si nawzajem dwie nawy rodkowe.
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przytulone cztery pilastry lub lizeny,
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nim organicznie

zronite nadaj mu wanie przez to w poziomym przekroju ksztat krzya greckiego. Za pomoc tych pilastrów lub lizen kady filar rozgazia si w górze pod
sklepieniami na cztery gurty; dwa due czyy go z dwoma najbliszymi filarami,
ten sposób za
a dwa inne z zewntrznymi murami, stanowicymi zrb budowy.
pomoc gurtów cay budynek w elewacyi zwizany by w jedn organiczn siln
cao, nad któr, jak na wspólnym postumencie, swobodnie bezpiecznie moga
i
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cz

si unosi kopua na wysokim bbnie. Pewna
jej ciaru po gurtach spywaa
take na pilastry przycienne ciany, a temu naporowi na ciany przeciwdziaay
i

w tych miejscach, jako przypory, pilastry zewntrzne, apsydy, oraz wzmocnienie
fasady zachodniej (fig. 5).
Tu w caej peni, aczkolwiek na tak skromnym przykadzie, mona oglda
istot i pikno stylu bizantyskiego, w którym oba wzgldy
estestyczny
praktyczny
zeszy si z sob tak wybornie, tak iarmonijnie,
identyfikuj si na
kadym kroku, w caoci i w najdrobniejszycli szczegóach,
poprostu wytworzyy
w budowie jeden nierozdzielny organizm. Zmys praktyczny
do zdobycia jak
wiata wewntrz pod rozpit nad gowami
najwikszej przestrzeni, powietrza
konstrukcy sklepie
do zabezpieczenia dla niej naleytej mocy w podporach;
natomiast wzgld drugi, estetyczny, domaga si w tem potrzebnego zadowolenia
optycznego. I tak
cinienia kopuy na filary rodkowe bya sprowadzona przez
arkady
na
ciany,
widoczne
a ciany w tych miejscach wewntrz i zewntrz zostay
wzmocnione przez dwa pilastry, tworzce w tych punktach niby cienne filary.
Punkta te naleao wzmocni a równoczenie uwydatni tembardziej,
na nie sprowadzone byo take cinienie sklepie bocznych, bez rónicy, czy byy one
krzyowe czy beczkowe.
Architektura bizantyska z reguy posugiwaa si sklepieniem beczkowem,
kopulastem lub klasztornem. Póniej byway stosowane take sklepienia krzyowe,
rozwinite i rozpowszechnione gównie przez styl romaski na Zachodzie. Powoujc
si jednak na ogó zabytków architektury bizantyskiej na Rusi, mona wnioskowa,
podobnie jak nad Dnieprem, tak
tu cztery ramiona krzya greckiego w planie
byy nakryte sklepieniem beczkowem i przez to dobrze widoczne od strony dachów^
Podstawy tych sklepie opieraj'^ si na ukach, które czyy rodkowe filary ze cianami, a uki, przyjmujc na siebie ten ciar, umiejscowiay go w czterech punktach
z kadej strony: na dwócli filarach rodkowych i na dwóch punktach ciennych.
Dlatego pilastry zewntrzne musz odpowiada w prostej linii filarom
pilastrom
wewntrznym, a speniajc t czynno praktyczn, speniaj tem samem
funkcy estetyczn, gdy uwydatniaj na zewntrz wewntrzny podzia. I od wschodu
znacz go trzy apsydy, których stopy w rodku
zaopatrzone w pilaster czyli
lizen, to jost architektoniczn form najbardziej tu stosown, aby cylindryczne
pilastry,
apsydy wprowadzi w potrzebny zwizek z filarami. Wszystkie filary
z wyjtkiem czterech pilastrów zewntrznych na bocznych cianach, (które w naszym
zabytku nieco w bok si uchylaj),
uszykowane w równym szeregu wzdu
wpoprzek najzupeniej sobie odpowiadaj.
Z opisanej konstrukcyi cerkwi w. Pantalemona okazuje si,
zamiarem architekty byo zyska opór przeciw parciu od rodka na zewntrz.
tem streszcza si
nie tylko istota dawnej konstrukcyi naszego zabytku, ale równoczenie take
istota i problemat stylu bizantyskiego wogóle.
swego zadania dokona ten styl w sposób niezwykle znaI trzeba przyzna,
mienny. Ciar wszystkich sklepie redukowa zawsze do czterech punktów osadza
na silnych podporach.
kopu, ze wzgldu na jej wikszy ciar napór od
rodka, podpiera dokoa arkadami, po dwie z kadej strony, a arkady, osadzone na
cianach, podpiera jeszcze w tem miejscu pilastrami lub wikszemi szkarpami.
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Czci cian midzy pilastrami nie graj tu znaczniejszej roli. Ich istnienie lub ich
brak nie wpywa na
konstrukcyi, poniewa ta skada si prawie wycznie
ze sklepie i z filarów. Pola midzy filarami wypeniaj czsto smuke okna, poje-
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Wysoko wzniesione arkady filary cienne w konbizantyskiej
znacz
strukcyi
to samo wzgldem rodkowej kopuy, co ^Strehebogen
iSrebepfeiler' wzgldem sklepie nawy rodkowej w stylu gotyckim. Rónica jest
i
tylko w systemie. Bizantyska budowa skupia si przy i'odkowym kwadracie i ten
tylko podnosi w latarni; nawy za boczne wyprowadza z powodu empor do równej
wysokoci z naw rodkow. Natomiast budowa romaska
gotycka wydua si
naw rodkow podnosi w latarni.
po osi gównej
Na podstawie czci dolnej nie trudno uprzytomni sobie caoksztat dawnej
budowli, któr opisujemy. Do pomocy w tern
nam do pewnego stopnia inne
wspóczesne zabytki sztuki bizantyskiej na
Rusi, na Kaukazie, u poudniowych Sowian
w krajach grecko-bizantyskich (fig. 6).
Zrb cerkwi w. Pantalemona pocztkowo by jednakowo wysoki; ze wszystkich
czterech stron siga po gzyms okapowy,
który wieczy dokoa ciany,
w swojej caoci (z wyjtkiem apsyd) przedstawia duy
ksztat szecienny. Na poowie wysokoci przepasa ciany drugi gzyms opaskowy, którego
fragment zosta na gównej fasadzie. Umieszczony midzy cokoem i gzymsem górnym,
gzyms rodkowy by na tem miejscu podany, poniewa akcentowa horyzontalny podzia cian na dwie kondygnacye, wysz
i
nisz, z których kada moga by zaopatrzona osobnym rzdem okien, majc po dwa
okna w kadem pionowem polu, jedno nad
drugiem. Tak przynajmniej urzdzone byy
zazwyczaj cerkwie wiksze. Ale nie jest wykluczone,
maa cerkiew w. Pantalemona
moga mie tylko jeden szereg okien w kondygnacyi wyszej, (jak przedstawia fig. 6 i 7).
Fig. 6. Rekonstrukcya cerkwi w. PantaZachodnia fasada nie wykazuje nawet ladu
lemona. Przekrój poduny.
okien w dolnej kondygnacyi. Za to miaa
je niezawodnie w kondygnacyi wyszej, szczególnie w rodkowem polu nad portalem, gdzie zreszt okno w tem miejscu prawdopodobnie niegdy trójdzielne (trifore)
zatrzymao si dotd w póniejszej przeróbce.
dalszym cigu zasuguje na uwag kwestya pierwotnych sklepie i rodkowej kopuy.
Styl bizantyski, do którego zalicza si nasz zabytek, z postpem swego dugiego rozwoju skrystalizowa si w trzech gównych typach ze wzgldu na
lub potrójne (triforia).
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i
najstarszy reprezentuj budowy centralne
wypenione naokoo kty
apsyd, któremi

s

odstpy midzy podporami kopuy. Z

jednej sti-ony

z

jedn

kopu

boki kwadratu
i
prymitywy oryentalne

rodzaju katedr centralnosyryjskich w Bostra i w Ezre lub cerkwi Sergiusza
Bakchusa w Konstantynopolu, z drugiej strony niezrównana cerkiew witej Zofii
w Konstantynopolu, ilustruj niezmordowane usiowania tryumf sztuki w przesa-
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lub

omioktnej podstawy na

cztery

rodkowego

filary

planie.

gówn

otadrugi przedstawia koció w. Marka w Wenecyi. Tam bani
czaj cztery kopuy mniejsze, wzniesione na czterech kocaci krzya greckiego
w planie kocioa.
Nareszcie tyj) trzeci, który rozpowszechni si gównie na Rusi i w Rosyi,
take otacza
kopu czterema mniejszemi kopuami, ale ustawia je na rogach cerkwi, na tych kwadratowych polach w planie, które powstaj wskutek
wpisania równoramiennego krz3'a w kwadrat.
Tak
wykoczone wszystkie wiksze

Typ

gówn

s

cerkwie Kijowa i Czernihowa z XI i XII
wieku, gdzie mae kopuy po ktach grekopu rodckiego krzya otaczaj
kow, jak córki matk. Jak sobie postpi
budowniczy w tej maej cerkiewce halickiej,
czy zasklepi narone pola pókul choby
dla imitacyi kopu, (co bywao niekiedy

du

dla uczynienia

zado

tradycyi stylowej),

czy naki-y te pola jakiem innem sklepieniem np. klasztornem, stanowczo wiedzie
nie mona. Prawie pewnem jest tylko to,
nad caoci gói"Owaa jedna rodkowa ko-

e

pua na skrzyowaniu dwóch sklepie

be-

czkowych, których pókoliste tarcze, (zwane
w staroruskich kronikach >komarami«),
wznosiy si po czterech stronach fasad,
wyej gzymsu okapowego, ponad zrb cerkwi, pi'zez co swoimi wystajcymi grzbietami uwydatniay i w górze grecki krzy
planu (fig. 7). rodkowe okna górnej kondygnacyi (z wyjtkiem strony apsyd) byy
Fig. 7. Rekonstrukcya cerkwi w. Pantalezachodziy
wysze od okien bocznych
mona na podstawie istniejcej reszty murów
owe
tarcze
na
skleswoimi wierzchokami
ciosowych.
pie beczkowj'ch, które nawet na zewntrz
zaw ruskiem budownictwie zachoway zawsze swój pókolisty rysunek, nie
wzór
zabytków
na
kausiodowych
dachów
tympanon
maskowane przez trójktny
innych za wypadkach, tutaj nie dajcych si zastosowa,
kaskich lub innych.
wszystkie okna byy jednakowe, a tarcze sklepie zdobiy osobne mniejsze okienka,
pojedyncze, podwójne lub potrójne (odpowiednio do okna pod spodem), a nawet
cae ich rzdy, jak naprzykad w zabytkach pierwszego typu, carogrodzkiego.
Cay rozwój stylu bizantyskiego streszcza si w tem jednem najwaniejszem
zadaniu, jakie on rozwiza, osadzajc kopu tylko na czterech slupach. Dokona tego
przez zasklepienie któw na rozejciu si arkad od jednego do drugiego supa

--^M
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bdc

W

w

sposób dwojaki:

zapomoc

t.

z w.

trb,

i

zapomoc trójktów sferycznych.

Forma pierwsza niezawodnie wyprzedzaa drug, albowiem druga

jest

od pierwszej

doskonalsz. Sposób pierwszy stanowi prawdopodobnie przejcie do formy drugiej
na drodze coraz lepszego udoskonalenia konstrukcyi kopu, a tem samem stylu bizantyskiego wogóle; stanowi take przejcie omioktnego bbna od omiu podpór
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om

wskutek tego,
zamiast wszystkie
arkad opiera na supach,
due oparto na filarach rozstawionych w kwadrat, nastpnie na tych
arkadach ustawiono wyej po ktach na ukos cztery arkady mniejsze, a dopiero
na tern bben.
ten sposób cel by osignity, gdy omioktny bben otrzyma
jak
przedtem omioktn podstaw. Jestto starodawna forma konstruowania kopuy,
spotykana czsto na zabytkach kocielnych
wieckich w krajach oryentalnych. Natomiast ju prawie zupenie przeya si ona w wiekach rednich. Zwaszcza co si
tyczy zabytków staroruskich, moemy stwierdzi,
4rby« (z maymi wyjtkami
w XVI i XVII wieku) zastpi wszdzie na Rusi udoskonalony trójkt sferyczny,
jako przejcie z kwadratowej podstawy do formy koa, jak wewntrz wycznie
bbny tyche zabytków wykazuj.
Wszelka kopua skada si zazwyczaj z dwóch czci: z bbna
z waciwej

do

czterech,

tylko cztery

W

i

i

e

i

sklepionej

kopuy.

Bbny kopu na Rusi bywaj na zewntrz czsto omioktne obstawione na
kantach pókolumienkami. Cerkwie ruskie stosuj si w tern cile do formy swoich
absyd, tak jak zreszt wszelkie inne grupy architektury bizantyskiej po rónych
krajach form tamburów stosuj cile do formy swoich apsyd.
A zatem pewnie nie inaczej byo z urzdzeniem kopuy na cerkwi w. Pantalemona. Tambur by obstawiony na zewntrz kolumienkami, spitemi w
a moe
w dwanacie arkad. Okien mogo by cztery lub om, a to dla wikszej iloci wiata
a dla mniejszego ciaru kopuy. Wprawdzie , p. prof. uszczkiewicz w swojej
rekonstrukcyi tego zabytku wyobraa sobie bben kanciastym '), z nakryciem naksztat nizkiego kapelusza, jak niektóre zabytki Grecyi i Konstantynopola z IX w.,
ale prawdopodobniej by on okrgy. Z wyjtkiem okien, które byy tu bardziej
smuke, wszystkie inne szczegóy (kapitele, pókolumny, sposób urzdzenia arkad
i gzymsów) bezwarunkowo
cile musiaj'^ by we wszystkiem zgodne z apsydami.
czterech arkadach, po czterech stronach wiata, (albo nawet w omiu), byy umieszczone pojedyncze okna tego typu, jak je widzimy na rodkowej apsj'^dzie, tylko
i

om

W

smuke (fig. 7).
Majc na uwadze rozwój stylu bizantyskiego, zauwaymy, e waciwa kopua w ksztacie pókuli bya osadzona pierwotnie wprost na podstawie koa, utworzonej z podkopuowych arkad sferycznych trójktów. Osobnego tamburu nie byo
bardziej

i

pocztku

Za przykad

moe suy,

obok wielu innych na Wschodzie, dawna
cerkiew w. Zofii w Konstantynopolu, a z póniejszych na Zachodzie koció w. Marka
w Wenecyi, oi'az dosy liczne zabytki >>romaskie«, jak katedra w Angouleme,
opactwo w Fontevi*ault, lub czysto bizantyski wewntrz i zewntrz piciokopuowy
koció, majcy plan greckiego krzya, St. Front w Perigueux w Prowancyi. Zwolna
podniosa si kopua przez wstawienie midzy podstaw i kopu nowej formy
bbna
formy z wielu wzgldów praktycznej i wanej. Mona
nazwa latarni,
poniewa gównem jej zadaniem byo wpuci do wntrza jak najwicej wiata.
bbnie czyli w tamburze mieci si zawsze szereg okien, co najmniej cztery.
w budownictwie bizantyskiem,
Z czasem i tambur wyrasta coraz wyej, tak,
nawet na Kaukazie i na Rusi, tudzie w innych krajach, bben w XI wieku przekroczy znacznie
swojej rednicy. Z powodu tej smukoci ruskie kroniki
zowi go '>szyj<5. Równoczenie wyduaj si jego okna; bywaj coraz wsze
z

wcale.
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"Koció
Kraków

w.

Stanisawa pod Haliczem, jako zabytek romaski«. (Sprawozdania Komisyi

188*, T. II).
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ornamentyki. Widzimy to najlepiej
stosowny niaterya budowlany, zwaszcza kaby pod
mie ciosowy, jak naprzykad w Armenii lub w Gruzyi na Kaukazie i).
Tak sam konstrukcy odznaczaa si niezawodnie take i cerkiew w. Pana smuklejsze, strojne
w tycli krajach, gdzie

w

szaty coraz bogatszej

rk

talemona (fig. 6
7).
Odrzuciwszy raz w naszym zabytku halickim przestarzay system »trb« i omioktny tambur, a zatem i omioaglowy kopak, a przyjwszy tambur okrgy w rokopu,
dzaju rodkowej apsydy, z natury rzeczy przypuci musimy take
w ksztacie pókuli, jako najstosowniejszy szczyt koron caoci na owe czasy.
Tu wszake wyania si kwestya czy kopua wraz ze swojem nakryciem, n. p. dachówk, uwydatniaa nazewntrz form sferyczn kuli, czy zakoczona bya osobnym
dowolny charakter?
dachem, który tej koronie nada móg wrcz odmienny
Naley zatem jeszcze odróni waciw kopu sklepion od nasadzonego na
ni hemu, od t. zw. gowicy czyli makowicy, litóra na drewnianej konstrul<;cyi stanowia nakrycie kopuy, nakrycie dowolnej formy, ustawicznie zmienne pod wpywem
artystycznych prdów, jakim z biegiem
klimatu, tudzie rozmaitych kulturalnych
wieków podlega dany kraj lub okolica. Wskutek tego wanie trudno byoby dzi
dostatecznie okreli ksztat górnego wykoczenia starodawnych budowli, gdyby
nie wydatna w tem pomoc wizerunków architektury na dawnych rzebach, freslcach,
mozaikach, pieczciach, sztychach, rysunkacli, drzeworytach, haftach t. p. wyrobacli.
wieach w poowie wieków reOgólnie przyjt form dachów na kopuach
i

okrg

i

:

i

i

i

i

dnich,

form zarówno bizantysk

lub stoka. Takie zakoczenie

jak

romask, by namiot w ksztacie piramidj^
kopuy duych kocioów nadreskich,

miay wjee

i

W

gruziskich.
architekturze rosyjskiej ta
jakote kopuy kocioów ormiaskich
forma dachów odegraa wybitn rol. Z czasem wyduya si tam do tego stopnia,
zgniota pod sob tambur, a co najmniej podyktowaa mu znikom wysoko
w stosunku do siebie. I to jest jednym z najbardziej charakterystycznych odrbnych rysów drewnianego budownictwa ludu rosyjskiego, e szatrowy dach dosiga
tam niemal tej samej wysokoci, co cay zrb cerkwi. Zagadkowe zjawienie si tej
rodzimym (nowogrodzkim),
te napyformy dachów w Rosyi przypisuj
wowym pierwiastkom gotyckim, wyprowadzajc ich pocztek z Zachodu ') lub ze
z Kaukazu *). Pomimo wszelWschodu, na pierwszem za miejscu ze Skandynawii
forma ta najprostsza
okresach,
kich odmian stylowych w rozmaitych historycznych
przez szereg wieków utrzymywaa si we wschodniej
i najpospolitsza wci
Europie, a dowodz tego nizkie dachy starych drewnianych cerkiewek na Rusi, Buw Modawii, wizerunki na drzeworytach z XVIII wieku, a nadto cerkwie
kowinie
w Grodnie, w Lublinie, w Zamociu, we Lwowie w innych miastach na wizerunkach
z XVI wieku*). To te obok pókuli, moliwo daszku nad kopu w ksztacie pina pierwotnej cerkwi w. Pantalemona (fig. 6).
ramidy lub stoka dopuszczamy
Inn form zakoczenia kopu na Rusi to jedn z najstarszych byy hemy.
z tego wzgldu rysunki budowli cerkiewnycli na ruskich miniaturach
Wielce ciekawe
i

e

i

bd

bd

i

ya

i

i

i

i

i

s

')

A.

A A wdiej ew

BQ8aHTiHCKnxrb. (Tpyau
')
•)

V'

:

O

njianast i;epKBeH Ppysia u ApMenin n ukt, OTHoracHin

ApxeojioriiHecKaro

Tn^Jiac^i 1881

Su slow: ApxnTeKTypa ;;cpeBHnHtix' nepuBeii ctsepHOH
W. Suttanow: PyccKJa raaTpoBbui nepKBH n nKt

N.

MHflajibHijMT. noKpuTiaMi.. (TpyflM V. Apxeoji.
*)

CT>fe8,ia bt,

K.

Mokowski

i

M.

Cta^a

wonej. (Sprawozdania Komisy i, Kraków, T. VII,

str.

19H

ki,

n-nanaM-b

iepKBe

— 195).

Pocciii.

cooTHomeHiH Kt rpj-anHCKo-apMHHCKBMt nnpa-

1881 r., str. 230—244).
dziejów budownictwa cerkiewnego na Rusi Czer-

b^b TH(t)Jincb

Sokoowski: Do

r.

str. 553).
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XI— XIV wieku w zbiorach Stasowa »)• Rysunki te nie tylko daj nam autentyczne
informacye o caoksztacie gmachów cerkiewnych, o systemie beczkowych sklepie
skrzyowanych pod kopu (z pókolistemi tarczami na fasadach, uwydatniajcych
w górze grecki krzy planu), o ksztatach okien innych architektonicznych czciach,
ale i wiadcz o górnych nakryciach, o ksztatach kopu i ich materyale. Jeden n. p.
wizerunek z XII w. przedstawia cerkiew, której szecienny zrb sklepienia beczkowe
podtrzymuj wysok i dachówk, niby usk, kryt kopu ksztatu hemu lub gruszki
jak si wyraa Romstorfer 2). Podobne nakrycia kopu spotykamy na miniaturach rosyjskich z XV wieku (Uglicz), lub nakrycia ostroukowe, takie, jakie maj
kopuy na meczetach. Dlatego nie bez racyi kopuy tej formy wywodzi prof. Maryan Sokoowski z oryentalnych krajów, gdzie identyczno ich mona stwierdzi na
wielu meczetach ').
zwizku z powyszym ksztatem zostaj kopuy cebul aste. Mamy je take
na dawnych miniaturach *,) gdzie pierwotny hem poczyna wzrasta w rednicy,
a zarazem si obnia, przybierajc z czasem ksztat pkatej rzepy. Kopuy cebulaste,
przyjy si najbardziej i odegray wybitn rol w stylu moskiewskim. Na Rusi
prawie niepodzielnie w ludowym stylu drewnianym zapanowaa kopua zsiada, lecz
nie okrga, jak w stylu rosyjskim, ale zoona z omiu agli, o charakterystycznym
i
nakry na cerkwiach
falistym i podpitym w dole profilu. Odmienna forma
rosyjskich i ruskich stanowi jeden z wielu rysów zasadniczej i-ónicy, jaka zarónicy dobitnie wyraonej
chodzi w ludowem budownictwie Rusinów i Rosyan
narodów.
stylach
obu
tych
Rónice
te
oparte niezawodnie na prastaw osobnych
rych tradycyach odmiennej praktyki ciesielskiej, oraz na innych warunkach klimatystylu ludowym Rosyan przedewszystkiem uwydatnia si wpyw pónocnego
cznych.
klimatu, co, zdaniem niektórych, stawia ten styl w zwizku z budownictwem skandynawskiem przy porednictwie nowogrodzkich majstrów. Dlatego niektórzy przypisuj
nowogrodzkim cielom znaczne zasugi w rozpowszechnieniu po caej pónocnej Rosyi
tych zasadniczych pierwiastków techniki i struktury drewnianej, które zoyy si na
przeciwiestwie tedy do jednostajnej architektury murotamtejszy styl ludowy^).
wanej XI stulecia, rozpowszechnionej we wschodniej Europie przez dynasty ksit
kijowskich, lud ruski i lud rosyjski kady po swojemu budowa kady rozwija wasny
zasadnicze pierwiastki u obu narodów byy odmienne, zatem i restyl drewniany, a
zultaty wypady zupenie róne, jako fakt, dokonany ju z biegiem wieków rednich.
Z

i

i

—

W

ba

—

s

W

W

i

e

Jednakowo
jaskiej

i

najbardziej

moe

jeszcze

rozpowszechnion bya w starochrzeci-

redniowiecznej architekturze forma, uwydatniajca sferyczny ksztat

skle-

bez jakiejkolwiek nadwyki na drewnianym szkielecie. Freski,
mozaiki i miniatury, nie tylko greckie ale i ruskie, dostarczaj na to najwicej dowodów 8). Gdy wic chodzi o form kopuy w. Pantalemona, to z poród wymienionych form wybór prawdopodobnie pozostaje midzy dwiema: midzy znan nam
ju form namiotow w ksztacie piramidy lub stoka, przykrywajc sklepienie

pókuli,

pionej

na

Wadimir

=)

Stasow: CTaBancKiS h
Romstorfer: Mittheilungen d. C.

')

Sprawozd. Kom.

*)

W. Stasow:

')

CjiaB.

szt.

tom

str. 50.

VII. 1906, str. nbb.

a boct. opnaMeHii,. Nowogród: XIII wiek.

Pi kopu,

wypczniaych

w kule

piknym kubicznym korpusie. — Take Kijów: XIV wiek, Tabl. XLV.
^) Su sów: ApsHTeKTjpa flepeBHHHust nepKBeft cbBepHoii Poccin. OiepKH.
")

Peeski.

CjiasaHCKiS n bocto-jhuS opnaMeH-n., Tabl. XLIII (Kijów 11 w.); LIII
Iwy, pantery, pawie, pantarki i tp.); CXXV (Bizancyum).
^

Wadimir Stasow:

(Nowogród
3.

hist.

boctohhuS opnaMenTB.
Córa., Wien, T. XVI, 1890

11 wiek;

naokoo
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pókuli lub diiig, uwydatniajc wanie na zewntrz sferyczno sklepienia, bez
baniastej nadwyki. Celem za ochrony sklepienia przed opadami atmosfery suy
przykrycie z dachówek, nalepionych wprost na sklepieniu.
Tego rodzaju archaiczny ksztat kopu ogldamy jeszcze na katedrze w. Spasa
kopu, na poprzecznych bew Czernihowie, zbudowanej w poowie XI w.
bokach
cztery
mniejsze kopuy na narotam
po
otaczaj
krzya,
czkach greckiego
w swoim pierwotnym
pókul
i
takiemi
zasklepione
nych kwadratach. Wszystkie
stanie pozostay dotychczas, przeto jako wyjtkowy okaz kompletnego zabytku
architektury staroruskiej maj niepospolite naukowe znaczenie. Do nich umiejtnie
dostrajaj si blaszane nakrycia, uwydatniajc w starodawny sposób wypuko
sklepionej pókuli. Przytem wysmuke okna i framugi okienne na wielkim bbnie
obstawione trzonami cienkich
rodkowym, zarówno jak na wszystkich bocznych,
cekolumienek, bez kapiteli, których, jak wida, ze wzgldu na materya budowli
zaokrglone,
wierzchoki
waków
tylko
cite
to
nie
byo;
nigdy
dawniej
g,
muru.
przylepione
do
niejako
laski
jest same
cerkiew w. PanZe wszystkiego zatem, o czem dotd bya mowa, wynika,
talemona niegdy w gbokiej staroytnoci zakoczona bya kopul a szczyt tej
kopuy mie móg tylko dwojak form: piramidy, ewentualnie stoka (fig. 6) lub
pókuli nakrytej dachówk (fig. 7). Sferyczno swoich kopu uwydatniaa niekiedy

Gówn

s

s

—

s

i

s

e

nawet sztuka romaska, która pod wielu wzgldami zostawaa pod wpywem sztuki
bizantyskiej. Tembardziej byo to moliwe na Rusi. To te nie bez racyi na temat
»w pierwotnej architekturze
ewolucyi ksztatu kopu pisa prof. M. Sokoowski,
tam, gdzie ich nie
ruskiej przykrycie górnych czci budynku
bizantyskiej
pozostawiono w surowym stanie, jak si to na ziemiach greckich nieraz trafiao,
odpowiadao w zupenoci ich formie sferycznej nie stanowio oddzielnego hemu« *).

e

—

i

i

Z

nasuwa si

kolei

pierwotne dachy

jeszcze pytanie, z jakiego

cerkwi

w.

materyau

mogy by sporzdzone

materyau
oowiu do

spajania. Najcenniejsze

Pantalemona?

Ruskie redniowiecze uywao trojakiego
drzewa, dachówki, blachy (niekiedy pozacanej)

s

wiadectwa w tym wzgldzie zoone

w

i

na dachy cerkiewne:

ruskich kronikach. Pomijajc tu fakt,

cz

e

cerkwi drewnianych obok
stoeczne miasto ruskie posiadao znaczn
miamurowanych, nie mówic ju o wycznie drewnianych cerkwiach po wsiach
cerkwie murowane pokryte byy czsto drewnianymi dachami. Czste
steczkach-)
tego najlepszym dowodem.
wzmianki w kronikach o poar-ach murowanych cerkwi
Kronika hipacka, notujc pod rokiem 1261 (wzgldnie 1259) okrutny napad Tatarów
na miasto Sandomierz, wspomina o piknym kociele kamiennym 00 Dominikanów
w tem miecie, którego kopua dach miay by drewniane. Wskutek tego zaj si
spon a w nim zgina niezliczona ilo ukrywajcego si przed wroten koció
giem ludu') Podczas wielkiej poogi Chemu, która do szcztu zniszczya to miasto,

kade

i

—

s

i

i

a której

H)

Bt

un

')

Sprawozdania Koniisyi

')

Kronika

BbJiropo,';T.

hi

p.

pod.

r.

na 0(|)pocbnfcnin,

fi-fatTiMMii

norop-fe

H

Dl^epKBH Mce 6flme

bt,

KaMHeitiii TecaHhijMT.:
BI. Heii

-

178.

i\enh,

tom VII, str. 557.
khhb BceBO.io,-ii.

a aanrpa Boroc.iOBa,

tom-

n Ta 6i,iCT nojiHa

str.

8-10.

we Lwowie, zgorzay wspaniae witynie

nlSeJiiiidii

MaKCHMOMt

^opo,'^•

óesincjienoe siHojKecTBo

Hyacinthi, Yenetiis 1606,

szt.

liist.
1

n,ep«Bii, 6jia5KeHUMi. enncKonoMT.
')

a

oglda byo mona

«

OT/^a Hepxyc.iaBy Am^pJ- cboio...

a BbiiHaua y CBartiKT. Ahocto.it,,

— Take Uwarow:

KasieHa,
jiKtp,\ri,

jiiofliH.. «

BpaBe^oma

ace

y ;;epeBHiion

EAHHOflHeBbi« nepusn (^peBHOCTH

I.

1867).

6nmeT 60 coaflana
BepsT. MceB'bHeS ;^peBOM'b nOKptiTt aa/Kb>Keca, n Ta
Be.iHKa n npeflOBna, cifliome KpacoToio,

(Hip. kron. str 199)
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sinied ciekaa od ognia jak smoa* ^). Mowa tu zapewne o blaszanych daciach
kopulach pokrytych miedzi, które nierzadko byway pozacane, a kt(5rycl> szczeprzyroso do miano i>zotowerGhyj» Kijów.
góhiie duo posiada Kijów, tak,

i
i

e

Z arcliitektur sztuk rusk pozostawaa w cisym zwizku architektura sztuka formujcego si w XI — XII wieku ksistwa suzdalskiego carstwa moskiewskiego.
Andrzej Bogolubski, który obwarowa silnie miasto Wodzimierz nad Klazm
opatrzy je dwiema bramami, (tak zwane — niezawodnie od dachów nad niemi
Zote wrota Srebrne-) pobudowa te pikne cerkwie ciosowe, midzy innemi katedraln cerkiew Bogarodzicy, przecudnej roboty dekoracyi,
promieniejc od zota srebra, nad któr wznosio si pi
zbudowa obok Wodzikopu zocistych^). Ten sam
mierza drugi gród kamienny Bogolubsk, a w nim równie
gówn cerkiew Bogarodzicy przyozdobi zocist kopul^).
Od Kijowa nie róni si pod tym wzgldem Halicz.
murowane, choLiczne cerkwie w tym grodzie drewniane
ciaby tylko te, których odkryte dotd lady podajemy
i

i

i

Ksi

—

i

i

i

i

ksi

i

i

w nastpnym

rozdziale,

miay nakrycia

drewniane, blaszane

Fig.

8.

Bazy kolumienek ro-

dachówkowe. lady kilku cerkwi drewnianych, kawaki maskich (josko-attyckie)
pozacanej uamki starych dachówek, znalezione na z zbkami, na portalu na
blachy
•'^
absydach cerkwi svv. Panzaukiewskiej wyynie, wreszcie bryy oowiu koo Kryosu,
talemona.
na to dostatecznym dowodem.
miarodajne pod tym wzgldem wiadomoci o cerkwiach suzdalOstatecznie
skich, zalenych zdaniem niektórych badaczy rosyjskich od sztuki pielgnowanej
w XII stuleciu w Haliczu. Podczas restauracyi niektórych cerkwi suzdalskich znalei

s

i

..ix-iviri

i

•"

s

Za

podczas restaui-acyi i odnoziono szcztki blaszanych dachów, mied i oów.
sklepienia
beczkowe i przedwienia kamiennej katedry w Suzdalu 1194 r. kopu,
»pokryta
cerkiew
sionek nakryto »oowiem«, czyli jak opowiada kronika,

e

do pry tworów;... inych oów u
byst' oowom ot werchu dokom ar
Ijaty, inych kryty, inych izwistiu (wapnem) biyty«^).
Ostateczne zakoczenie kopuy na cerkwi w. Pantalemona w Haliczu stanowi
równoramienny grecki krzy elazny, zdobny odpowiedni ornamentyk rolinn,
prawdopodobnie z póksiycem u spodu, o czem jednak obszerniej bdzie mowa
w ustpie o ornametyce krzyach.
i

i

3.

Rzeby.

Zachodni wpyw sztuki »romaskiej« stanowi drugi integralny rys charakteru
zabytku halickiego. To odzwierciedla si w jego rzebach, wród których zajmuje
pierwsze miejsce portal

gówny

(fig. 9).

»XpaMt npeKpacuin n Misflt ott. orna hko CMO.iia no.i8yinfc..a (Kron. hip. pod r. I2.i9, str. 196).
Kijowie bya cerkiew. — Na wrotach miejskich przedstawionych na
malowaniach bonicy w Kamionce Str. widzimy trzy kopuy na bbnach. (Wystawa architektury, rzeby
')

^)

i

Na zotych wrotach w

malarstwa we Lwowie

I91ii).

6b ropoA'B BojioftHMepb chjiiio ycrpoHJi-, kt. HCJiy we Bopora Sjiaran flocnh, a Apyraa
cepe6poM-b yinHH. H ;^oc^^l nepKOBt KasieHHy c6opnyK) cbhtuh I5o^op(lrtH^a, npesioAHy bb/imh, n BCnMH paa.iHinuMB
BII;^bl yKpacH lo OTb 8.naTa b cpeópa, h 5 BepxOB-b ea no80JioTn..a
Bepx-b óo a./iaTOMi. ycTpoii.. a (Kronika hip. pod
') ).H Bt BorojiK)6oM-b h B-b Bo.;Io;^HMep•li ropo;;
>)

r.

117:>,
')

DKnaab

ace An/peft

Ul).
Kron. awr. 6702 (119) roku.

Str.

3*
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Otwiera si on na zewntrz szeroko rozwartemi slirzydlami, nakrytemi archiwolt i cay wyskakuje naprzód ze ciany zachodniej naksztalt rzebionego
planie za przedstawia si jak dwie szkarpy zbliajce si
otarza lub kapliczki.
stopniami.
Wskutek tego portal zapada gboko w cian, a osaku sobie czterema
bienie muru, jakie std wynikao w tem miejscu, zostao wynagrodzone przez pewne
zgrubienie ciany na szeroko nawy rodkowej (fig. 5). Cztery stopnie w planie

W

portalu

tworz w

elewacyi

po dwa

due kty
a w nich

z

strony,

kadej

s

usta-

wione dwie pary filarków,
którym w dalszym cigu

odpowiadaj w

archiwolcie

dwa rzebione waki. Wystajce midzy filarkami

s

zagodzone
w elewacyi (na wzór licznych portali romaskich

kanty stopni

w krajach zachodnich) 5 cm.
szerokim obkiem, który
w ten sposób znosi ostry
kant i harmonizuje dobrze

,-ttK'

krglowatym
waków.

z

motywem

Cztery kolumienki por-

gównego, po dwie
kadej strony, s ustawione na cokole, tym samym, który naokoo obiega
ca budowl, a w tem miejscu zaamuje si na cztery
tala
z

stopnie

portalu.

Trzony

pierwszej pary kolumienek,

omiokantowe, snieco dusze od pary

drugiej,

któ-

pk

ra przedstawia si jako
cienkich trzonów, przewi-

zanych wporodku wzem.
Nierówno kolumienek wyFig. 9. Portal gówny cerkwi w. 1'aiUalemona.
pywa std,
gdy bazy
pierwszej pary spoczywaj na cokole za pomoc pytki (plinty), to w drugiej parze
ta pytka czyli plinta wyrosa do rozmiarów postumentu lub powtórnego cokou.

e

Ta nierówno kolumienek w danym wypadku nie tylko nie obraa uczu estetycznych widza, ale przeciwnie, przyczynia si do ich podniesienia przez pogbienie
przestrzeni motywem perspektywicznym. Dawniej mogo to jeszcze cilej wiza si
z t okolicznoci, e teren podwórza by niszy i e do rodka wchodzio si po stopniach, które wybornie harmonizoway harmonizuj ze stopniami portalu w elewacyi.
Bazy kolumienek powtarzaj motyw gzymsu na cokole; skadaj si z dwóch
antycznych torusów, przedzielonych trochilusem. Jest to motyw tak zwanej bazy
i

I.
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attyckiej, powszechnie uywanej na Wschodzie
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na Zachodzie, po najwikszej
zbarbaryzowanej w ten sposób,
niekiedy oba torusy bywaj zupenie jednakowe, co sprawia (zwaszcza w stylu romaskim objaw dosy czsty),
profile
obu torusów zrównane
do jednej prostopadej.
naszym jednak zabytku rzecz
si ma inaczej. Tu bazy wszystkich kolumienek, w obu portalach i na apsydzie, jakote cay cokó, odznacza"""
""^
^^
^
si w znacznym stopniu
i

e

czci

W

s

e

j

profilem klasycznym josko-attyckiego porzdku, to
jest torus spodni jest wikszy od górnego i znacznie
bardziej
wyadowany na

boki z charakterystycznym,
ku spodowi spaszczonym
profilem

(fig.

dzie obecny

wy,

Wpraw-

8).

cokó

zaoony

z

jest no-

funduszów

krajowych staraniem p. hr.
Wojciecha Dzieduszyckiego
przed laty kilkunastu,

dnakowo odtworzony
wedug starego wzoru,

je-

jest

któ-

rego pojedyncze kamienie

znajduj

w

si

rozrzucone
najbliszem ssiedztwie

kocioa wsadzie

za waami.
Niektóre bazy kolumie-

nek na gównym portalu,
podobnie jak wszystkich
kolumienek na absydach,
zaopatrzone
na rogach
plinty abkami, zupenie

s

prostego ksztatu i, jak to
wida na rysunku, podobne

do niemieckich,

(fig. 8).

Kapitele kolumienek
gównego portalu s dwojakie:

we

kostkowe

i

koszyko-

Dwie pierwsze
kolumienki o omiokantowych trzonach maj poje(fig. 10).

Fig. 10.

Skrzydo portalu gównego.

dyncze kapitele kostkowe,

wyduonych, szczytami ku dospitych u spodu omiobocznym piercieniem. Kapitele tej
samej lub zupenie podobnej formy znajdujemy w sztuce romaskiej po wszystkich
na motywach -dekoracyjnych, tak mocno rozpokrajach, w kryptach, w kocioach
wszechnione,
nie sposób byoby nawet wymieni tu wszystkie, chociaby najbardziej podobne okazy. Obok dawnych prac i wydawnictw o sztuce i'omaskiej,
uformowane

z

czterech tarcz pókohstych, cokolwiek

owi wywróconych

i

i

e

J

22

PEESKI: ARCHITEKTUHA

HALICZA

dziel'),.
ze wszech miar ciekawe materyay w tym kierunku przynosz najnowsze
niemieck.
rzeb
szczegóach
z
w
sitj
w.
Stanisawa
portal
z cze<,'o wynika,
Pierwsza para kolumienek na i)ortalu zostaa doi-obiona pewnie podczas restautrzony tych
racyi franciszkaskiej na pocztku XVII w. co wida chociaby z tego,

wie

e

e

koluniien pozaslaniay

Druga para

sob

XVI wieku.
zwizanych wporodku wzem,.
zdaje si przypomina pk
pniaków ze wspania ko-

jakie starsze napisy ruskie przyiuijmniej

kolumienek,

zgrabniejszych

i

ron

z

formujcych kapitel. Tak trzony, jakote
kapitele obu kolumienek
jednakowe. Piknej roboty
kapitele harmonizuj dolici,

s

brze motywem swojej dekoracyi i technik wykonaze wspartym na nich
gzymsem, tudzie z walkami

nia

równie pokry-

archiwolty,

wspania ornamen-

tymi

tyk

s

i

ciekawem

zja-

wiskiem jeszcze z tego podwie odrbne
wodii,

e

waciwy okrgy

czci,
kapitel

i

czworoboczna ko-

stka ^KdJ)ipfer« (na której
wspieraj si uki, w stylu

romaskim

spotykana, lecz
l)izantyskiemu przynaletu zespolone w jedn
na),

s

cao.

organiczn

Kwadra-

towa kostka zostaa osadzona wprost na okrgym

m^'

kapitelu za

porednictwem

limacznic bez udziau abaknsa,

j

pokrywajce

a

s

licienie

tylko

wspa-

bezporedniem
niaem
przedueniem bujnej rolinnoci na kapitelu, Co
i

do precyzyi wykonania,

waki w
oba kapitele, gzyms nad niemi
nie atwo znale
lickich pierwsze miejsce
i

i

wspóczesnych

tej

archiwolcie

mona

zajmuj wród rzeb

podobne im

to

ha-

wród zabytków

czci Europy.

kapitel w stosownych zagiciach,
piercieniem
poczyna si okrgy
tym
nad
Bezporednio
kolumny.
stanowi szyjk
limi, nizkiemi
bujnemi
szerokiemi
oboony
kapitel, ku górze szeroko rozwarty,

Wypuky

[jiercie, spinajcy zarówno trzon

i

i

I.
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mocno na kocach obwislemi (fig. 11). Charakter hci mocno stylizowany, a na obwisych wachlarzowatych kocach mona nawet dopatrzy siQ do pewnego stopnia
niewyranych wspomnie dalekiej flory, niby lici palmy. Przyparte do kta kapitele
tylko widoczne w poowie. Nad dolnym rzdem lici, których liczymy pi, nizkich
1 w zi
znacznej czci zwisajcych na zewntrz kocami, wznosi si drugi, cokolwieh wyszy mniej obwisy rzd lici w rozmijajcym szyku wzgldem lici dolnych, a midzy niemi spostrzegamy równoczenie sznurkowe wyrostki, wspinajce si jeszcze
-wyej ponad licie rzdu górnego, gdzie wreszcie rozszczepiaj si na dwa rozchodzce
i

s

i

Fig

si skrty
nad

czyli woluty.

kadym

liciem,

w

12.

Skrty

te

Gzyms

portalu

gównego.

po dwa zbiegaj si razem z przeciwnej strony
maych wspierajcych si nawzajem limacznic.

ksztacie dwóch

Na tem koczy si waciwy

kapitel.

Powszechnie stosowana, nawet w architekturze redniowiecznej, pytka abakiis,
która powinna si bya tu znale nad limacznicami, tym razem zostaa opuszczon, jej za miejsce zaj kostkowy narostek, ywo przypominajcy wspomniany
tutaj stanowi on z kapitelem jakby jeden natural»Kampfer«, z t tylko rónic,
dalszym naturalnym wykwitem wegetacyi
ny organizm. Pokrywajce go licie
latoroli listków ze sznurkowych odyg.
dalszej
wypustkiem
na kapitelu, delikatnym
Ogólny charakter tej wegetacyi drobnoliciasty, oddany w licznych gstych nasiekach oraz obieniach, w sposób zrczny i subtelny, na pierwsze wejrzenie ywo
przypomina wzory arabskie.

e

s

i
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wzem po prawej stronie jest niedokoczony; jego kosz
nacity tylko do poowj% druga poowa lici gadka tak samo, jak kapiteli

Kapitel kolumienki z
lici jest

na apsydzie.

Na

kapitelach kolumienek spoczywa

skiego profilu,

nusem.

Sam

obramowany od góry

fryz

rodkowy

i

gzyms

pyt

listwa górna

—

(fig. 11
25 cm. szeroki, egip12)
niby abakusem, u spodu listw
echipokryte paskorzeb rolinnej ornai

—

s

mentyki, jednego i tego samego motywu, nadzwyczaj subtelnej roboty. Przykady
powszechne w sztuce bizantysko-romaskiej. Podstaw ich
tego rodzaju wzorów

s

s

dwie odygi

z

trzech

dziebe zoone, cignce si w nieskoczono w

Fig. 13. Archiwolta portalu

stej,

oddalajc si

i

linii fali-

gównego.

przybliajc ku sobie w pókolistych krgach w

ten sposób,

e

ich kolana w miejscach stycznych zachodz poza siebie i przeplataj si wzajemnie,
przez co tworz ogniwa, kojarzce wszystko w jedn nierozerwaln cao. Koliste
za pola i miejsca midzy niemi wypeniaj wachlarzowate listki antycznych palmet,
oczywicie w tym stanie, jak je opracowaa i podaa redniowieczu epoka starochrzecijaska. Motyw o charakterze prawie czysto rolinnym, jak zwykle, tak i tu, jednoczy
w sobie take pierwiastek geometryczny. Ale jeden szczegó w wykonaniu tego fryzu
jest wysoce wany i charakterystyczny, znamionujcy bardziej technik kamieniarzy bizantyskich ni romaskich
to sposób znaczenia zasadniczych punktów
wzoru przy pomocy gbokich nawierce; to sposób zaznaczenia naprzód tych miejsc,
gdzie obie odygi tworz ogniwa w rodku fryzu, wzdu zszeregowane w jjro-

—

stej

linii

i

powtóre

—

czterech

gównych punktów

lici,

umieszczonych

w owalnym.

1.

otoku odyg. Przytem
nie

s wypuke,

ani

icli
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poszczególne

wedug zwyczaju

listki

palmet

sztuki romaskiej,

wydrone

przez ostro wycite obki i ostro zazbione na brzegach, wedug
praktyki wschodniej, a ogólny ksztat listków jest wazki i dugi,
tj. lancetowaty ').
Na gzymsie opiera si archi wolta, odpowiadajca we wszystkiem dolnej czci portalu i bdca jego dalszem przedueniem i estetycznem zakoczeniem (fig. 13).
Filarom w dole, o zagodzonych filunkiem kantach, odpowiadaj takie same tcze,
kolumienkom za
okrge waki rzebione, których jest dwa, stosownie do dwu
lecz

artystycznej

—

Fig.

14

Rzeby waka.

par tych kolumienek. Waek wikszy, nad pierwsz par kolumien omiograniastych,
jest ozdobiony tylko spiral, to jest motywem pospolitym na portalach i w ogóle
') Bardzo charakterystyczny
jest sd prof. I. Szaraniewicza o stylowoci cerkwi w. Pantalemona. Przedewszystkiem stwierdza on,
w tej budowli romaski styl wzi przewag nad bizantyskim. Nastpnie, mówic o wykonaniu kapitelów, dopuszcza do pewnego stopnia wpyw bizantyski:
»liessen eier einen ronianischen Bau yermuthen, welcher aber vou den Einfliissen des Byzantinismus
in manchen Details der Ausfiihrung — wie dies iiberiaupt bel den romanischen Bauten alterer Perioden haufig der Fali war — nicht frei geblieben ist«. Wreszcie na kocu, mówic o rzebach na
gównym portalu, nazywa je wyranym oddwikiem wzorów chrzecijaskiego Wschodu (morgenlandische Anklange) oraz Konstantynopola i Grecyi. Jest to zapatrywanie starszej szkoy na istot

e

stylu

J.

to, czego otwarcie wypowiedzie nie moga lub
Mittheilungen der Central-Commission, Wien 1888,

romaskiego, szkoy, która tylko przeczuwaa

miaa. (nDie Kranciscaner-Kirche
XIV str. 92, 93, 90).

nie

Peeski.

in Halitsch«.

*
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rednich. Natomiast waek drugi, mniejszj^ (fig. 14), skadajcy si
z siedmiu kamieni, spajanych jak zwykle za pomoc elaznych czopów, cay jest
pokryty oi'namentyk o motywach niejednostajnych, lecz podobnych, w ten sposób,
jednakowy wzór posiadaj tylko kamie pierwszy siódmy (od lewego ku prawemu),
to jest stopy archiwolty (a). Inny za, nieco odmienny motyw maj kamienie: drugi,
trzeci i czwarty, który stanowi klucz sklepienia (b). Wreszcie motyw trzeci maj ka-

W rzebie wieków

e

i

mie pity

szósty z pewnemi waryantami (c). Wszelako wszystkim tym odmianom wspólny jest motyw
geometrycznoroslinny, plecionki
kóka rozwijaji

i

si w nieskoczono
odygi z trzech dziebeJ.
Wzór a) skada si
z samych kóek rozwijajcej si w czterech kiecej

runkach

plecionki,

wewntrz

gdzie

zewntrz
kóek wj^peniaj wiksze
mniejsze rozety. Wzór
b) w zasadzie taki sam
pola

i

i

jak

a),

z

t

jednak róni-

e

wszystkie pola wypeniaj w nim palmety,
takie jak w gzymsie. Wre-

c,

szcie

wzór

c),

na pitym

kamieniu, skada si tylko
z szerokich plecie i kóek,
wy{)e}nionych limi palmet, jak pod b). Kamie
szósty w zasadzie posiada
wzór taki sam, jak pod a),
ale, cile biorc, zajmuje
porednie stanowisko mi-

dzy kamieniem pitym
i

siódmym

midzy

(a),

rozety

(c)

poniewa
ostatniego

wplata jeden li. (niby dboczny.
Fig. 15. Portal
bu), li taki sam, jaki wystpuje na pitym kamieniu.
Wybitnie romaski charakter posiada take portal boczny od strony poudniowej w rodkowem polu (fig. 15). cite na ukos rogi portalu w cokole, z trzema
stopniami kamiennych schodów, przedstawiaj si w dalszej elewacyi i w archiwolcie

jak dwie okazae framugi, zapadajce w siebie pod ktem pi-ostym, w którym ukrywa
si szczelnie przylgnity znacznej gruboci waek. Obiegajc naokoo archiwolt, wana cokole, przy czem dzieli si na
ek ten opiera si waciwie swymi kocami
wsparte
na bazach w dolnym gzymportalu,
obu
bokach
trzy czci: dwie czci po

a

/.

Sie

w

zaopatrzone

i

w

ich nakrycie
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cz stanowi

kolumienki, trzecia za
z szeciu, wzgldnie

zoony

z

piciu ka-

mieni, jest dobrze na

zewntrz uwydatniony zaponioc obrysowania hemicyklem.
Prócz wspomnianych kapiteli, znajduj si po obu ich bokach mae uamki rzebionych gzymsów, jako podstawa archiwolty. Ich profil w zupenoci jest zgodny
z profilem wywróconego cokou; plinta tworzy abakus, pod nim wikszy torus,
niej
trochilus
wreszcie mniejszy torus. Ten may fragment
moe niezawodnie
za próbk innych gzymsów górnych w pierwotnym

suy

i

•

stanie

tej

budowli.

Co za uderza nas na
tym portalu bocznym, to
widok icie zbarbaryzowa
nych kapiteli, koncepcy
wprawdzie zblionych nieco
na gównym
od nich wrcz

do tamtych
portalu, lecz

odmiennych wykonaniem
prymitywnem,
surowem
i
barbarzyskiem.
Zna
cik, niezgrabn rk,
która nawet nie umiaa
kierowa naleycie dutem,
wskutek czego prosty rysunek limacznic przedstawia si dosy fatalnie. Kapitele,

tamte tak

jak

te,

i

wyaniaj si tylko w pewnej czci z muru z gzymi

sów,
i

z

którymi

s zronite

dorównywaj im wysoko-

ci

(fig. 16).

Dolny echinus

gzymsu przebiega w jednym cigu przez trzony
i

kolumien,

w

ksztacie po-

karbowanego spiral

pier-

cienia, który oddziela trzon

od kapitelu.

Waciwe

ka-

Fig. 10. Kapitel

i

gzyms

portalu bocznego.

skadaj si z dwóch
rzdów lici, jeden nad drugim z duych skrtów limacznic z rozetami. W dolnym
rzdzie wida po trzy wysokie, nieforemne licie, drobno nacinane
take obwise
kocami. Tu nad niemi, w równem uszykowaniu, wychylaj si koce lici rzdu
drugiego. Za midzy górnymi
dolnymi limi, od samego spodu, pn si sznurkowe odygi
rozszczepiajc si w górze na dwie limacznice, zwisaj nad wachlarzami górnych licietii
wykwitaj rozetami w rodzaju stokrotek. Ponadto w dolnym szeregu wida po bokach dwie wypustki odygowych pdów.
pitele

i

i

i

i,

i

Wreszcie trzeciem
jego

romaski

gównem miejscem, gdzie na starych murach zabytku ocala
s apsydy obstawione laskami cienkich pó-

charakter,
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arkadami, których

rodkowa apsyda hczy pi,
abkami

Ich trzony si^oczywaj na attyckich bazach z

s

tylko czci gzymsu cokoowego, który je akcentuje przez
prostoktne podstawki jDod spodem na caej wysokoci cokou.
wszystkich trzech apsydoch jednakowo grube,
wykute na tych
zoone ciany, przy czem wyaniaj si z nich tylko
samych ciosach, z których
caoci ijozostay tylko arkadj^ na gów ^4 swojej gruboci, na 14 cm. wysoko.
do szczytu uków wynosi 850 m. Na
wnej apsydzie, których wysoko od ziemi
(fig.

Bazy

9).

te

okrge wystpy
Waki trzonów, na

i

s

s

W
a

Fig. 17. Ai).syda

rodkowa.

a

za

do kapiteli, których
bocznych apsydach pozostay tylko cae trzony
Apsydy boczne byy prawie o 2 m. nisze od apsydy
pozostaej dotd arkady na poudniowej absydzie.
Arkady wogóle przedstawiaj si tu jakby zapadnite w cian framugi, przyczem
wypenione otworami okien.
rodl<owe na wszystkich trzech apsydach
Prawdziwy klejnot tych apsyd i kocioa w. Stanisawa stanowi cztery kapikoszykowe i na 28 cm. wysokie.
tele arkad na gównej apsydzie. Wszystkie
Z tych dwa
zupenie jednakowe, dwa inne motywami do siebie zblione. Granic
kapiteli
trzonów oznacza wypuky, okrgy piercie (fig. 18).
Pierwszy kapitel od poudnia (a) skada si z jednego i'zdu wysokich, zupenie
uproszczonych, gadliich i dosy szerokich lici, z odchylonymi kocami, midzy

obu

brak, wysokie na 6"40 m.
rodkowej, jak to pokazuje

cz

s

s

s

i
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—

którymi naprzemian znajduj si równie gadkie paki odygowych pdów, a nadto
z dosy duycli limacznic, po dwie z kadej strony, z rozet wporodku. Po dwie
na rogacli wsparte o siebie woluty
waciwie okazaymi skrtami na zewntrz

s

wygity cli wierzchoków

O

wiele strojniej

lici.

wyglda

drugi

z

rzdu

a

kapitel

(b).

Skadowe motywy

te

same.

s

Kosz otaczaj
dwa rzdy takich samych lici, jakie
sze w obu szeregach, z dodatkiem szeciu paek w

na poprzednim kapitelu, po
wyszym i-zdzie. Nad tem
wznosi si jeszcze jeden rzd szerokich lici, skrconych w hmacznice, jak na pierwszym kapitelu, tylko tu jest ich
po dwie pary z kadej strony i po dwie rozety.
Wkocu kapitel trzeci (c), oraz czwarty, nieco uszkodzony, skada si
z trzech
rzdów takich samych lici, jakie
w górnych szeregach na obu poprzednich
kapitelach, gdzie koce tych lici, odchylone na zewntrz, zakrcaj si w par
wspierajcych si nawzajem limacznic.
dolnym rzdzie wida takich lici
limacznic par cztery, w rodkowym pi, a w górnym równie par cztery szeroko
po rogach rozstawionych lici i po jednej rozecie z kadej strony.
Wszystkie

a

a

s

W

i

—

ab

Fig. 18.

Kapitele na rodkowej apsydzie cerkwi

c

w.

Pantalemona.

s

gównej apsydy
tylko z trzech stron widoczne, z czwartej za
strony pogrone w cianie.
dodatku maj na sobie cienk kwadratow pytk,
tak zw. abakus.
Z arkad na bocznych apsydach nie ocala aden kapitel, albowiem do tego miejsca,
to jest do kapiteli, zdjto wierzchoki bocznych apsyd podczas przebudowy kocioa.
Wszake spodziewa si mona,
w podobnym wzorze utrzymane byy wszystkie
inne kapitele — na bocznych apsydach i na tamburze kopuy.
Z dawnych okien pozostay nam tylko dwa na okaz: w rodkowem polu absydy gównej i nad gównym portalem (fig. 7 i 17). Reszta, na apsydach i cianach
naw bocznych, jakkolwiek niewtpliwie staroytnego pochodzenia, dosza nas tylko
w czci i to w zmienionej postaci. Pozostaa z nich niemal tylko dolna poowa, zasklepiona odcinkiem Ys czci koa, zamiast dawnych penych uków Ya koa, a nadto
ich otwory przeksztacono przez szerokie ukone wykroje obustronne, jakiemi odznaczaj si take okna nadbudowanej latarni. Tymczasem pierwotne okna, jak informuje
cztery kapitele

W

e

nas jeden szczególny ich okaz na gównej apsydzie, przedstawiay wrcz odmienny widok. Odznaczay si wiksz smukoci, tak, jak okna budowli bizantyskich, a przytem, co bardzo wane, otwory ich, wycite bardziej do rodka, wykazyway na zewntrz
sabo ukone wykroje, tak dalece,
otwór zamurowanego ceg okna na apsydzie,

e
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tego okna, podobnie
na zewntrz przedstawia si niemal pod ktem prostym.
arkada nad niem, skada si z piciu kamieni, a zamurowanie nastpio prawdopodobnie podczas restauracyi kocioa przez Franciszkanów, za czem przemawia
przebijajca z pod tynku ta sama wazka cega, której uyto do tej restauracyi.
Do wysokoci apsyd stosoway si okna, po jednemu w rodkowem polu kadej
okno rodkowej (wyszej) apsydy zostao take umieszczone cokolwiek
apsydy, tak
wyej od okien apsyd bocznych.
Dawnem, chocia nie z tak pewnoci, wydaje si by
malutkie okienko nad gównym portalem, nakryte penym
\
take
/
ukiem, ale niemajce tak smukego ksztatu, jak okno na apsydzie. Jego okrój, na pozór prostoktny na zewntrz, rozwiera si
ku wntrzu szerokim jednostronnym wykrojem.
Na pograniczu midzy otworami okien a motywem fryzu zb«...\;f:"'
kowego, z drobnych uków zoonego, t. j. midzy zapasem form
ornamentacyjnych stoj tu kamienie z ciearchitektonicznych
-'^ h-\
kawymi wykrojami podwójnych, zapadajcych w siebie framug,
których uzyto do nakrycia wnk midzy apsydami, wysoko
czno-ornamentacyjny.
w tem miejscu, gdzie okapowy gzyms apsyd bocznych przypiera do cian apsydy rodkowej (fig. 17). Oprócz dwóch w cianie >vschodniej,
trzeci taki sam kamie ley w sadzie klasztornym za kocioem (fig. 19).

jak

i

i

e

i

i

4. Technika muru.

Przechodzc do

powici sów par
Staralimy si

w

kilku

techniki

jego

budowlanej kocioa

fundamentom

pozna, odsaniajc

je

(plan
je

w.

Stanisawa, naley naprzód

fig. 5).

zapomoc jam kopanych a do spodu
uzupeni reszt. Po-

miejscach, a na podstawie tego poznania nie trudno

e

s

zwizane z sob zwyk w tym wypadku
ciany fundamenta nie
pozostaj do siebie w niezwykle swobodnym stosunku. Najnatuciany odpowiadaj
ralniej przedstawia si strona apsyd. Z tej strony fundamenta
sobie jeszcze najlepiej. Cokó wszystkich trzech apsyd cofa si od krawdzi fundamentów na 22 cm; tylko u szczytu rodkowego pókola odsada muru wynosi 35 cm.
Za to bardzo silne podmurowanie, chocia take niejednakowe, posiadaj naroniki
jak np. naronik pónocno-wschodni; tam niezmiernie silne fundamenta odskakuj
od cokou na 1*28 m w stronie wschodniej, a na 85 cm od pónocy. Wzdu ciany
pónocnej oddalenie to wynosi tylko 60 cm; na naroniku za pónocno-zachodnim
kazao si,
harmoni,

i

lecz

i

m

s

od pónocy, a 24 cm od zachodu. Najlepiej zatem zaopatrzone
oba naroniki
przy apsydach. Fundamenty sigaj w
tylko na 130 m
zaoone w czystej glinie, pod górn warstw ziemi czarnej, zmieszanej z gruzem.
Swego czasu, jak nam opowiadano, przy kopaniu na dziedzicu kocielnym i poza
kocioem natrafiano na koci ludzkie, czego zreszt mona spodziewa si przy
kadej starodawnej cerkwi lub kociele. A zatem i ta okoliczno wyjania do
pewnego stopnia nieznane dzieje zabytku w wiekach rednich i na to powoamy si
póniej, przy odpowiedniej sposobnoci.
Fundament sporzdzony jest z rzecznych kamieni, stosunkowo niewielkich
spajanych skpo zapraw mularsk. Zaprawa taka sama,
i
z odamków ciosu,
spojono
ciosy
cian;
skada si z wapna, piasku
drobnych wysiewek
jak
wiru.
1
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Do niedawna pónocna strona kocioa pogrona bya w ziemi wskutek obsunicia si waów. Ale od czasów, jak zabytkiem zainteresoway si jednostki ze sfery
naukowej, obsunit ziemi wyprztnito
do miejsca, gdzie cokó styka si z fundamentem w dodatku nadwerony wiekiem cokó poprawiono kosztem funduszów
krajowych, o co postara si p. hr. Wojciech Dzieduszycki.
Uyty na budow kocioa kamie ciosowy jest tym samym wapieniem,
z którego byy wzniesione wszystkie murowane cerkwie staroksicego Halicza.
Takie same ciosy, pochodzce z ruiny »nad Borszczowem« pod Dbrow, spotykaem u wocian zaukiewskich na podwórzu, mniejsze za odamki znajduj si
na rozmaitych miejscach ruin. Mury
zbudowane ze starannie obrobionych,
prostoktnych ciosów, jako opus guadraum, ukadane warstwami z bry, wikszych
0"45 m; warstwy
lubmniejszych, to jest duszych lub krótszych od 080 m
wysze
i nisze,
wysoko ich waha si od 0-27— 0"37 m. Ciosy
spajane cienk warstw zaprawy z wapna, piasku i wiru. Wszystkich warstw liczymy na bocznych
cianach
apsydach 18 od ziemi, na gównej absydzie dwadziecia kilka, a na gównej fasadzie do tympanonu 33. Kada z warstw obiega naokoo w równej linii poziomej cay korpus budynku.
Ciekawszym jest nieco ukad ciosów na apsydach i wizanie cian wskutek ich
wykute
artykulacyi na trzy na
pól zapomoc smukych laskowa. Ich trzony
uoone
prostoktnych kamieni ciennych w jednym ich kocu
z jednostajnych
nad sob w ten sposób,
drugi duszy ich koniec zwrócony naprzemian raz
w jedn, i'az w drug stron. Takie wizanie zapewnio cianom lepsz równowag
i spoisto, któr si one w rzeczywistoci odznaczaj. Staranne obrobienie materyau
budynek
w prostoktne bloki równomierny ich ukad warstwami sprawia to,
•wywouje wraenie mocy, harmonii pikna.
Materyaem cerkwi w. Pantalemona i wszystkich innych budowli w Haliczu
XIII w. jest wapniak; by moe, i kamienioomy znajdujce si do dzi
z Xn
dnia w powiecie brzeaskim dostarczyy materyau na te budowle. Dowóz kamienia
Wanie przy samym
uatwiaa rzeka Gnia Lipa
jej lewy dopyw Narajówka.
Haliczu Lipa wpada do Dniestru.
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5. Ai'cliiwuui

Interes, jaki budzi ze

kamienne.

wszech miar pikny

i

tajemniczy zabytek, prócz zagad-

stylowoci, tkwi jeszcze w licznych kreleniach, wizerunkoció w. Stanisawa
jego ciany i to tak,
kach i napisach, któremi pokryte
bezwarunkowo uchodzi moe zarazem za wyjtkowe kompendyum najrozmaitszych
dat, charakterów pisma nazwisk rodowych, wiadomoci kronikarskich i t. p. napisów,
redniowieciekawych ze wszech miar dla badacza przeszoci. Sigaj one w

kowej przeszoci

i

e

s

gb

a

cza, moe
do mrocznych pocztków zabytku, a kocz si na XVII stuleciu.
najciekawszych napisów, jakie tam odkryem, jest
Jednym z najstarszych
napis na poudniowej cianie, na trzeciem jej polu, tu przy trzecim pilastrze, liczc
od gównej fasady ku apsydzie. Znajduje si tu nad cokoem 1V2 m- od ziemi,
swobod, stojc na ziemi, zapomoc
gdzie autor jego, zapewne mnich jaki, z
historyczne zdarzenie (fig. 20).
sobie
duta móg zanotowa jakie wspóczesne
Napis ten o literach 2-4 cm wysokich, by pokryty starodawn warstw wapna
w doli zaprawy mularskiej. Po oczyszczeniu kamieni szczotk i wod okazao si,
nej swojej czci jest zbutwiay i uszkodzony podczas restauracyi, wskutek czego
i

ca

e
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dotychczasowe usiowania celem odczytania go w caoci byy daremne. Odbicie na
tu fragmentaryczny odpis tego
liliszy fotograficznej wyszo sabo, przeto zastpi
mierze od pomylniejszych
w
znacznej
zaley
odczytania
zupenego
napisu.

j

Mono

i).
okolicznoci i warunków ni te, jakiemi rozporzdzaem
napis ten pochodzi z pierwszej poowy
Wszelkie dane przemawiaj za tern,
rozciga si na dwa kamienie cienne, stanowczo
XIII wieku, okoliczno za,
by zbudowany póniej, t. j. w drugiej poowie XIV
koció
aby
przypuszczenie,
usuwa
rzut oka podobne do greckich. Napis ten
pierwszy
na
pene,
wieku. Litery cyrylicy
prób ich wizania i skracania wy~
pierwotn
tak swoim charakterem liter, jakote

e

e

XII wieku (n. p. na kamiennym
krzyu Iwanka Pawowicza w Nowogrodzie Wielkim z r. 1132).
Z treci napisu dowiadujemy si o jakiem zdarzeniu z burzliwego okresu
w dziejach Hahcza, który trwa przez lat czterdzieci po mierci ksicia Romana, od
halick, zawisa nad
wskutek walki o
r. 1205—1245. Przez cay niemal czas ten,

razów, zblia si wielce do starszych napisów
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Fig

Napis

20.

z pierwszej

bada

poowy XIII
1909 roku.

wieku, odkryty na cianie

Druk drobny oznacza miejsca

kocioa w. Stanisawa podczas
nieczytelne.

stohc klska wojny z wszystkiemi zgubnemi nastpstwami anarchii, nieadu,
rozprzenia wród bojarów. Po wielu wysikach odzyska wreszcie
Danio swoj ojcowizn, ale rycho potem napady tatarskie udaremniy jego zabiegi.
Hahcz przesta by stolic pastwa przygasa w miar tego, jak wzrastaa wie-

jej

spustoszenia

i

i

i

cia

nowa

stolica

Jeden

z

—

Lwów.

szego zabytku, za panowania
Ihnata?).

czas

—

tej walki mamy wanie zanotowany na cianie naHaliczu ksicia Mcisawa, (a rzdów jego pomocnika
duchowiestwo zwizane z tym zabytkiem, który naten-

licznych epizodów

Tu wystpuje take
jak to

wida

nie

w

dwuznacznie

—

by cerkwi monastersk w.
napisu
jest pierwsze zdanie napisu, które brzmi:

z

wzgldem wane
»W kniaenyje Mstysawa [a w] deriawu Ihnatowu iskay Lacha
ne naszy*.
w Poteny[]y
W tym okresie w sprawach Halicza brao udzia, mniej wicej równoczenie, a
trzech Mcisawów: Mcisaw z Peresopnicy, ksi ucki, Mcisaw Iziasawicz, ksi
kijowski
Mcisaw Mcisawicz, ksi nowogrodzki.

Pantalemona. Pod tym
i

i

odczytaniu tego napisu zwróciem si do komisyi archeograficznej Akademii
Umiejtnoci w Petersburgu, na co otrzymaem w cennej odpowiedzi z dnia 20 grudnia st. st. 1910,
aprobat profesorów p. Szacimatowa i p. Sobolewskiego na miejsca odczytane. Reszt uczyniono
zawisem od specyalnego zdjcia fotograficznego.
J. P.
')

O pomoc w

—
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powouje si na panowanie, to w takim razie moe tu
Mcisawie Mcisawiczu z Nowogrodu, który panowa
na Rusi lialickiej od roku 1219 — 1228, z krótlt przerw w 1220/1. On take podczas swojej nieobecnoci, jak donosi Dugosz, zostawia w Haliczu przeoonego

Poniewa jednak

napis

by mowa

tylko o ksiciu

(praefectum

i).

Mcisawa, zwanego take Wdaym z powodu szczcia jakie mu sprzyjao
bitwach 2), wezwa do Halicza król polski Leszek Biay po zerwaniu przyjani
z królem wgierskim Andrzejem II. Przyja ta datowaa si od umowy spiskiej
1214
na mocy której obaj ci królowie zarczyli swoje maoletnie dzieci, Kolomana
Salomee, i usadowili je na tronie w Haliczu, a król Andrzej postara si nawet
u papiea o zezwolenie na koronacy Kolomana, która si odbya 1215/6. Jednakowo
nieostrone próby Andrzeja II celem zaprowadzenia unii Cerkwi ruskiej z Stolic apostolsk równoczesne krzewienie obrzdku aciskiego w Haliczu, poczone, wedug
niektórych róde, z odebraniem katedry innych cerkwi na kocioy aciskie (o czem
jeszcze bdzie mowa w rozdziale III), podkopay zaufanie ludnoci ruskiej do rzdów
wgierskich
przyczyniy si do ich upadku, skoro pod Haliczem zjawi si z wojskiem Mcisaw Wday. Miasto opanowa on bez trudnoci, gdy ludno mu sprzj^jaa,
a zaoga wgierska z palatynem Benedylftem
bojarem Sudysawem, przewodniczcym partyi wgierskiej, nie znajdujc znikd pomocy, pokryjomu umkna na Wgry.
Tymczasem wzmocnia si przyja midzy królem Leszkiem i Andrzejem II,
obaj wspólnemi siami napadli na
halick, pozdobywali miasta po drodze i wyparli Mcisawa z Halicza. Koloman i Salome otrzymali napowrót utracony tron.
Ale tylko na krótko. Albowiem Mcisaw uda si zaraz do swego tecia Kotiana,
ksicia poowieckiego
do zicia Daniy, panujcego wtenczas na Woyniu
przy
ich pomocy napad raz
halick i podstpi pod Halicz, dumnego wodza
di'ugi na
wgierskiego w bitwie zwyciy, zamek zdoby, a zabarykadowanych tam w cerkwi
kat^jlralnej Bogarodzicy zmusi pragnieniem
godem do kapitulacyi, poczem Kolomana, Salomee, dumnego wodza Fil
innych uwizi. Uaskawi tylko Sudysawa;
obdarzy go nawet i uczyni swoim doradc; o tem,
ten mu le doradza
spraw wgiersk pokryjomu dalej popiera, przekona si Mcisaw póniej. Sudyslaw
bowiem dziaa na korzy interesów wgierskich w tym celu dba pilnie o to, aby

w
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za

wszelk cen poróni Mcisawa

Mcisaw

niepotrzebnie

kona

na caej

ich

linii,

i

z

dobrowolnie

zamiast

odda

Dani. Gównie
z

z

namowy Sudysawa ustpi

Halicza na rzecz

Wgrów.

Halicz Danile, jak zamierza,

Jakkolwiek po-

odda go Wgrom.

m

Stao si to dlatego, e da si skoni do wydania swojej modszej córki za
najmodszego królewicza wgierskiego, take imieniem Andrzeja. Wraz z córk
roku 1227 lub 1228 odda Mcisaw Halicz modej parze, a sobie
da mu Halicz.
zostawi Podole. Ale niebawem aowa tego. Wiedzia, e pokrzywdzi przez to starszego zicia Dani, któremu si zreszt nalea Halicz w spadku po ojcu Romanie.
Ceni przy tem szczer, nieobudn przyja Daniy. Postanowi zatem odebra Halicz
odda go Danile. Tego ju nie wykona, gdy zaraz potem umar w swoim Torza

W

i

czesku 1228 roku. Mcisaw Halicki nalea do najpotniejszych, najbardziej wpywowych i najbogatszych wspóczesnych
ruskich %

ksit

Lib. VI. pag. 606-609.

')

')

mieci
')
J.

Lud opiewa go w pieniach. Jedn z tych pieni podaje Dugosz, któr w tumaczeniu
Szaraniewicz w swojej ksice: »Trzy opisy Halicza« str. 24.

za-

I.

Peeiiiiki.

M.

Kruszewski:

IcTopia yicpainH-PycH

III,

str.

17—43.
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Z dalszych napisów o pierwotnem przeznaczeniu

wezwaniu zabytku wiadczy

i

równie dawny napis na trzecim poujeszcze drugi drobny, ledwie dostrzegalny
dniowym pilastrze: C[e]r[k]o[w] s[ivia]t[oh]o Pantey)iion[a].
powyej wida wyranie inny redniowieczny napis, 2 m od ziemi:
da
i

Tu

proklaf jako Lazar

(fig. 21).

wporodku midzy trzecim a czwartym pilastrem,
ziemi, jest czytelny napis z XVI wieku: Hic fuit loannes
dalej za przy czwartym, naronym pilastrze obok apsydy,

poudniowem

Na trzeciem
w wysokoci 2V2 m od
Munckoivycz

polu,

wyrany

etc. Nieco
napis aciski: Hilarius

pod tem

za

MU (?) AfnnoJ 1584. MfensisJ 7, Die 19. (fig. 22),
zarzucony wapnem napis cyrylic,
nad cokoem jaki poszczerbiony
ze
rilB
znakiem
skrócenia. Po prawej stronie bodue
litery
z którego wida trzy
cznego portalu wida aciski monogram, pewnie z pierwszej poowy XVI wieku
(fig. 23), na samem za skrzydle tego portalu przebija pod szczeln warstw cementu
jaki duy napis cyrylic, a nadto jeden na odrzwiach po lewej stronie z XVI lub
XVII w, z czego przeczyta mona tylko sowo Ioann[es] ...
Na poudniowej cianie prócz napisów, znajduje si kilka ostrzem wyrytych
rysunków, których fotografie podajemy. Figura 24 przedstawia fotografi krele

A o

I.

iwo

pil

P'iK.

i

nriA

II

^

^

'y^<

N

'9

Fig. 22.

21.

Fig. 23.

na drugim j)ilastrze. Ruch rumaka oddany w sposób prosty
zgrabny; obok prymitywny rysunek kaplicy z dwuramiennym krzyem napis cyrylic XIII— XIV
wieku: Watoua Zacliarija. Inna fotografia (fig. 25) przedstawia rysunki budynków
cerkiewnych z kopul
krzyem greckim jednoramiennym luli trzyramiennym,
z ksiycem pod spodem, przyczem rami ukone krzya znajduje si tu wyjtkowo
w rodku zamiast w dole. Napis cyrylic ^Tyinosz Ba « swoim charakterem wskazuje wiek XIII^XV.
Przedstawienia cerkwi z tego czasu, których wierzchoki
ozdobione krzyem
z póksiycem,
nader wane. Jak wiadomo, krzye z póksiycem stay si cliarakterystycznem godem wszystkich cerkwi na Rusi do dnia dzisiejszego. Pocztek
tego goda odnosz niektórzy do wieków% kiedy to naród ruski, przychodzc zwolna
do siebie po strasznych klskach tatarsko-tureckich, uwierzy w moc zwycistwo
krzya nad godem pogastwa. Tymczasem pocztek temu godu day o wiele dawniejsze czasy
oprócz tego przykadu, jeszcze kilka innych krzyów z póksiycem spotykamy na pónocnej cianie kocioa w. Stanisawa, a wszystkie pochodz
najpóniej z XV wieku (fig. 26).
przejciu ze ciany poudniowej do zachodniej, na obu naronycli pilastrach,
po lewej stronie wyobiony na 40 cm. aciski krzy
rok przy nim 1831.
Na zachodniej czyli gównej fasadzie, na polu poudniowem napis cyrylic XV
XVI wieku »pomiany«. Brak reszty tego pospolitego zdania »pomiany Hospody
« lub »spasy Hospody Raba Boohoi, którem, z dodaniem imienia
Raba Booho
i

i

i

s

s

i

i

W

i

—
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s

na Rusi ciany cerkwi opuszczonych lub w ruinie, pi-zy czcm
nazwiska, pokryte
niezliczon ilo jjodobnycli napisów si)otykaniy pod
podany;
bywa
niekiedy
rok
warstw tynku na cianach cerkwi w. Spasa na Berestowie kolo Peczerskiej awry
w Kijowie, zburzonej w czasach napadów tatarskich ^).

i

i

Obok hcznych
napisów,

i

kreleri

odnie

które

XV XVI

trzeba do

i

wieku,

s jeszcze wczeniejsze, dat
zaopatrzone dowody na to,
czas, kiedy zabytek nasz

e

by cerkwi w.

Pantele-

gb

si daleko w
wieków rednich. Posiada
to zwaszcza portal gówny.

niona, cofa

Na prawem jego

skrzydle,
kopierwszej
obok kapitelu

lumny czytamy: Hic
Bo.... 1539.

Reszta

fiiH

zasta-

wiona kolumienk. Po tej
przy kapitelu drubardzo
kolumienki,
giej
dawny znak (moe kamiestronie,

w

niarski)

ruskiej

-fc

za

Fig. 24. i-ediilowieczne rysunki

i

iiai)isy

na cianach zaliytku.

ksztacie litery
(fig.

27).

Po

le-

przy pierwszej kolumience czytamy:
^S Krakowa Grigier zotnik, hic fuit Stanislaus
wej

stronie,

Protuic.

Cirulik'^^),

(fig.

Kra28).
widocznie
by
kowa zotnik
zajty przygotowaniem o-

Sprowadzony

z

t.
i
p. przedmiotów
do nowoodrestaurowanego
przez Franciszkanów kocioa w pierwszych latach

tarza

XVII

w.

Poniewa

starszy

napis po prawej stronie z r.
1539 zakryty jest w poowie

kolumienk, ten za cignie
si wzdu kolumienki, wic
jestto najlepszy dowód,

Fig. 25.

redniowieczne rysunki cerkiewek na cianacli zabytku.

e

obie pary kolumienek
restauracyi dorobione.

')

2)

w czasie ruiny musiay by uszkodzone lub wytrcone przy
Równie po lewej stronie drzwi stary napis, pisany cyryi

i

Materyaly wasne, niepublikowane.
Rodzina Cyrulików pojawia si w aktach halickich

w

XVII wieku.

•
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e

ni w

z poznacznej czci zakryty, tak,
izju....,
cztkowych liter nie mona odgadn znaczenia caego napisu: Jaeko
(fig. 29). Poniej znajduje si na pó zakryty napis literami abecada obcego, idcy
z dou do góry i datujcy niezawodnie z czasu pierwotnych kolumienek i drugi

pod kolumienk

lic, zachodzi

zniszczony, pisany cyrylic

i

(fig.

jest

30

')

gdyby nie to, e w znacznym stopniu jest zatynkowany, osobliwie
tympanon, dostarczyby zapewne nie mao wielce cennych dat napisów. Tu ówdzie
wychylaj si z pod tynku stai-oytne napisy cyryhc, a take charakterystyczne
krelenia, któremi poki-yte s na wszystkie strony jego wnki, krelenia w rodzaju

Gówny

portal,

i

HIC

——

•

vy

redniowieczne

Fig. 26.

krzye
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póksiycem.
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(fig. 26), posiadamy tam okaz krzya szczególniejszej formy, wyobionego w ciennym
kamieniu, wielkoci 20 cm. Sam krzy dwuramienny jest godny uwagi dlatego,
jego
dolne i dusze rami wygina si na obie strony w rolinny
ornament rozgazia si u spodu w cay kompleks splotów
fM^k
(fig. 34 a), przez co zblia si do innych tego samego wzoru
krzyów na cianach apsyd, zwaszcza do dwuramiennego
krzya na gównej apsydzie (fig. 34 b).

e

i

W

przeciwiestwie do ciany pónocnej najwiksz
b
a
napisów, przewanie za rysunków, krzyów i tp. spoFig. 34. redniowieczne
tykamy od strony wschodniej na cianach apsyd.
krzye wydrone na cianie
Na cianach sanktuaryum skupia si znaczna ilo bicerkwi w. Pantalemona.
zantyskich krzyów,
rysowanych ostrem narzdziem,
wyobionych dutem, wielce charakterystycznych i moe najstarszych ze wszystkiego, co tu pokrelono. Dat niektórych trzeba odnie do czasu budowy, t. j. do

ilo

bd

bd
I

-f

[
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/
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t

-1

i

A-,-1,

e

Fig. 35.

Krzye

f
i

g

okoo 1200 na cianach cerkwi w. Pantalemona zewntrz
wewntrz (d) apsyd.

znaki krelone od roku
i

S

okoo 1200.
krzye jedno- dwu- trzyramienne (fig. 35). Dolne rami dzieli
si na dwa koce, które rozchodzc si po obu stronach, otaczaj krzy wzorem
rolinno- geometrycznych zwojów, albo te krzy wyrasta z poród bocznych gazi,
wygitych symetrycznie na obie strony
zakoczonych symbolicznymi znakami
na postumencie. Zwaszcza krzy na gównej apsydzie
i bywa czasem ustawiony
(fig. 35 e), na pozór bardzo staroytny, jest godny uwagi dlatego, e cay jest otoczony
zwojami
zaopatrzony pod spodem prawdopodobnie kamieniarskim znakiem. Za
krzye f g zwracaj na siebie uwag tem, e s obwieszone symbolicznymi znakami.
lat

i

i

i

i

Krzye

tego rodzaju byy rozpowszechnione w wiekach rednich, zwaszcza u chrzecijan wschodnich, co zauway mona w ornamentyce na rzebach i rysunkach, a znaczn
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ilo znajdujemy take

na starych kamieniach grobowych przy katedrze ormiawe Lwowie (fig. 36).
Na cianach apsyd znajduj si take liczne napisy z póniejszych czasów. Na
rogu od poudnia, tu nad staroytnym krzyem fig. 35 a, znajduje si napis
rok
nakrelony cyrylic: MHyaHA-K FoKopKOBHM-h, JI<I>hs (1596), a cokolwiek niej o wiele
25 cm mierzcy znak, jak na rysunku fig. 37.
starszy, niezgrabnie wyobiony

ich

skiej

i

i

I

N

V

.!

i P.

Cl

;c

z

A

ALf

Krzye

tedrze

Fig. 38.

Fig. 37.

kamieniach grobowych przy kaFig. 36.

na'

ormia. we Lwowie.

Idc od poudnia ku pónocy, spotykamy na cianach apsyd tu ówdzie
dzone, przewanie polskie, aciskiego charakteru napisy w takim porzdku:
i

uszlco-

loannes...., Hip...., ....kowski 1779; we
Na poudniowej apsydzie: Fa
wnce: Jan Kozieek (rodzina mieszczan halickich, znana w aktach z zatargów
Jan Grzymalski.
mieszczan z Franciszkanami klasztoru w. Krzya w XVII w.)
napis fig. 38, tudzie inne napisy na rodkowej
Oprócz tego rysunek jedca
i

i

H N5
/VV\ TRAN
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Fig. 40.

Fig. 39.

U

O

E V

^

O

Fig. 41.

apsydzie: Hic fuit Jan Rekloioski Anno Dni 1600, Joannes Stankiewicz i podpis
pewnego mnicha z XVI wieku szeroko na dwóch kamieniach (fig. 39), Jan Sobacki
1797, oraz staroytny rysunek ksztatu kielicha z literami Ul...
Na apsydzie pónocnej czytamy napisy: Simon, dalej Hic fuit Al. Milaszko 1647,
wreszcie napis fig. 40.
i
Wszystkie napisy krelenia, o których dotd bya mowa, znajduj si na dolnych
warstwach ciosowych cian zabytku, po najwikszej czci krelone na wysokoci
stojcej postaci ludzkiej. Nie mao jednak jest i takich, które wykonane byy z podwyszenia. Najwyej wszake umieszczony jest duy napis literami 9 cm Hnf< i Bartolonieus (fig. 41). Szuka go trzeba wysoko na pónocnej apsydzie od poudniowej
i

pod samym daszkiem, na wysokoci 6 50 m. Spodziewa si mona, e s to
imiona majstra wzgldnie majstrów, sprowadzonych przez Franciszkanów do odrestaurowania kocioa w pierwszych latach XVII w.
niemieckich w Europie.
epoce Renesansu roio si od majstrów woskich
to imiona gównych majstrów, kierujcych restauracy, nie
Czy rzeczywicie
wiemy, ale nie od rzeczy bdzie tu podnie, e w tym czasie (1594) znany by we
Lwowie majster Bartholomaeus rnularius (Sprawozd. Kom. sztuki V).
strony,

W

i

s
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rozprawie o kociele w. Stanisawa
zaopatrzonych dat, wspomina w tej liczbie
o wizerunku stojcego rycerza ze sztandarem w rku na zewntrznej stronie cian
z napisem: die XXII May 1552 Benedictus Skotnicky. Obecnie rysunku tego nigdzie
nie wida, naley zatem do miejsc pokrytych tynkiem, moe przy poudniowym portalu.
Wntrze kocioa, pokryte tynkiem, bezwarunkowo ciekawe i wane, lecz niedostpne. Wolne od tynków pozostay tylko ciany apsyd, ale gdy u obu bocznych
zastawione
otarzami tak,
niema sposobu dosta si do nich, to wntrze apsydy
rodkowej, cho zastawione otarzem gównym, jest dostpne, jednakowo prócz
jednego wzoru (fig. 35 d) z sygnatur: [pojKiJ [ajjfe (roku 1605?) i jednego napisu duemi
literami na dwóch kamieniach, w czci otarzem zastawionego: Andreas Sobiera
A. D. 1591, tudzie framugi, jak zwykle posiadaj cerkwie atoskie, rumuskie,
wntrze tej apsydy nie przedstawia, chyba skad
i bukowiskie '), nic osobliwszego
murów ciosowych, surowy, bez adnego ladu tynkowania lub jakiej dekoracyi
Ks. Petruszewicz, który podaje

wiadomo

s

swojej

napisach,

tylko o czterech

e

ciennej.

zdoaem zebra z tych licznych napisów i krele. Nie jest
wszystko, co posiada ten szczególniejszy w swoim rodzaju zabytek. Na
zewntrz, a gównie wewntrz, (gdy to ostatnie nie ulega najmniejszej wtpliwoci),
posiada koció nie mao jeszcze napisów, z których dopiero najlepiejby si wykazao, kiedy i jak dugo sta pustk i ruin. Suyoby to raczej za niezbity materya
za<iowodowy na wniosek, na jaki napi'owadza nas zewntrzna strona kocioa,
bytek ten, jako pierwotna cerkiew ruska, zamieniony by jeszcze w wiekach rednich
do restauracyi OO. Franciszkana koció aciski, potem oddany by zniszczeniu
zaoyli swój klasztor w pierwszych latach XVII wieku.
nów, którzy tu osiedli
Zauway wreszcie naley,
niektóre monogramy lub litery na cianach
Oto wszystko, co

to jednak

e

a

i

e

by

mog

znakami kamieniarskimi.

Z podanych wizerunków, napisów i krele na cianacli cerkwi w. Pantalemona,
przede wszystkiem charakterystyczne krzye,
historyka sztuki ciekawe
których dolne rami zdobi póksiyc, zwrócony do góry rogami, albo rozdwojony i to
tak,
tworzc dwa rozchodzce si symetryczne wygicia, przemienia dolne rami
krzya w kotwic lub wyrasta jeszcze wyej i otacza krzy bujn rolinn ornate wszystkie rodzaje krzyów jednomentyk. Nie ulega najmniejszej wtpliwoci,
dwu- trzyramiennych i ich ornamentyka maj jakie pewne znaczenie symboliczne,

s

•dla

e

e

i

a

ojczyzn wszystkich, bez wzgldu na

rednich,

jest

Krzy

ich szerokie

rozpowszechnienie

w wiekach

sztuka wschodnia.
z

póksiycem

zapanowa

absolutnie

na cerkiewnych kopuach
pewnie z dawnych, a moe

dzwonnicach po caej Rusi
po Rosyi. Datuje si to
najdawniejszych czasów. Przykady tego znalazyby si moe jeszcze wród krzynietylko dawniejszych, zoonych po muzeach, ale i teraniejszych. Krzy z póksiycem soboru Dmitrijewskiego we Wodzimierzu suzdalskim pochodzi z koca
XII wieku*). Krzy w rku w. Piotra na enkolpionie techniki email cloisonne
i

i

i

ów

')

K.

Mokowski

Komisyi sztuki Kraków
')

hr.

i

M.

Sokoowski: Do

dziejów archit. na Rusi Czerwonej. (Sprawozdania

1906).

Stroganow:

^HTpieBCKiS

coóopi., str. 7

— 9.
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X W. W petersburskim Ermitau, ma ju take póksiyc'). A zatem krzy z póksiycem oddawna musia by stosowany w sztuce bizantysldej.
Znaczenie póksiyca pod krzyem nie jest jeszcze dobrze znane. Najbardziej
rozpowszeclinio si wspomniane ju wyej mniemanie, e poczenie to gode dwóci
muzumastwem. Inni
religii wyraa tryumf clirzecijastwa nad pogastwem
znów podaj to za ierb Carogrodii. Wreszcie zdaniem innych póksiyc oznacza
ma liter u, a waciwie sowo ^oc, to jest wyyn krzya, na któr Zbawiciel wzywa
Z

i

czterech stron wiata, poniewa
ustanowi mieli wici ojcowie-).

wszystkich

em

z

j

oznacza te

400.

Znak

ten

pod krzy-

Innego zapatrywania jest Filimonow. Póksiyc, zdaniem jego, jest uproszczon
wszelkiego za,
pierwotnego smoka, jaszczurki, wa, szatana, ciemnoty
bestyi,
z
któr
walczyli niePierwotne
ksztaty
Chrystusa.
godo
zdawionego przez
miar
jak
zataro si
w
tego,
raz i wici, zatracono z czasem w jej wyobraeniach
waciwe o niej pojcie. Filimonow, wywodzc podobne przedstawienia z pierwszych
ryciny krzyów ateskich,
czasów chrzecijastwa, przytacza w tym celu opisy
staroytnoci
do XVII w. ozdabiane byy
gbokiej
czasów
cerkwiami
od
nad
które
u spodu krzya ogonadwóch
smoków,
opartych
cielskami
tradycyjnym zwyczajem
szyj
podwygitych symetrycznie po obu stronach w ten sposób,
mi
pieray koce ramienia poprzecznego. Gdy z czasem zaciemnio si znaczenie tych
nadal w takicli
bestyi pod krzyem, forma tego przedstawienia w ogólnym zarysie
kotwicy,
w
ksztacie
stronach
wygio
si
po
obu
rami
dolne
krzyach, których
wysokoci,
takiej
podpierao
a nierzadko wznosio si w podobnych zagiciach do
niemi koce przecznicy. Midzy starymi krzyami bizantyskimi odnajduje Filimonow nawet takie, które ksztatem swojej ornamentyki przypominaj smoki: jednego
kotwica.
smoka przypomina póksiyc, dwa smoki
autor wnioski inne. Przede wszystwspomniany
wniosek,
zbija
Stawiajc swój
krzy z póksiycem nie moe by herbem Bizancyum, (ustanowionym
kiem ten,
na pamitk odparcia wroga z pod murów miasta w nocy przy blasku ksiyca),
poniewa — jak twierdzi zupenie susznie — nie jyby si rozpowszechni tali: dalece
w innych krajach. Nastpnie odpiera myl o zwycistwie krzya nad pogastwem,
poniewa zdaniem jego artyci bizantyscy byliby potrafili lepiej to odda i wyszuka
na to dobitniejsz form, gdyby im o to chodzio. Wreszcie krzy z póksiycem
nie oznacza i zwycistwa nad muzumastwem, poniewa zjawi si przed nawa

form

i

i

a

e

i

i

gow

ya

e

—

e

muzumask

^).

wdajc si w ocen

tych wniosków Filimonowa, musimy wyrazi jednak
tak szybko w sztuce bizantyskiej moga zatraci
aby
si
pewne powtpiewanie,
pierwotna myl o atrybutach krzya, i aby tak ryche wskutek tego mogo nastpi
zdeformowanie jego pierwotnych ksztatów. Dlatego i^óksiyc pod krzyem niezaustanowionym w starowodnie by musi atrybutem pierwotnym, symbolicznym
chrzecijaskim okresie sztuki bizantyskiej, niezalenie od drugiej odmiany krzya

Nie

i

Histoire et monuments des Emaux Byzantins (Les Einaux Russo-Byzantins
») N. Kondakoff
de la Collection A. W. de Zwenigorodskoi). I. Schulz: Die byzantinischen Zellenemails der Sammlunp'
Swenigorodskoi, Aachen 1884.
2) UaMaTHHKn ^(peBHflro xyfl05KecTBa Bb Poccib, us. A. A. MapTUHOBa. TeKCTi. M. M. CHernpeBa. MoCKBa
:

1850,

I.

«)

06inecTBa Apesiie-pyccKaro ncKvccTBa
HcTopin pyccKofi apxHTeKTypbi str. 88 — 84.

CSopnnKi.

Pawlinow:

,

1866,

str.

157—160.

Podobnego zdania

jest

CERKIEW

/.

-Z

potworami, jako znak,

skoczya si

nareszcie

wiat, jako

em

W.

PANTALEMONA: ARCHIWUM KAMIENNE

41

e odwieczna walka wiata z ciemnoci, czyli dobrego ze zem,
zwycistwem dobrego.

w pojciu

rezultat siy boskiej,

filozofii

grecko-oryentalnej jest dzie-

peen duchów powietrznych, zych, nieczystych, które przez uomne
ciao wywieraj jaknajgorszy wpyw na ludzi, rzucaj w ich ono pomie wszeldzy, a to wszystko srodze odbija si na duszy — czystej, subkich namitnoci
—
boskiej
obarcza j, plami
telnej
kaleczy,
zakut w kajdany grzechów strca
z górnych sfer na sam spód przepaci. Dlatego spekulacya filozoficzno-teologiczna
w pierwszych wiekach po Chrystusie gosi potrzeb walki z tymi duchami przez poskromienie wasnego ciaa. Na tern tle szerzy si na Wschodzie ascetyzm
ycie
klasztorne, ujte od IV wieku w karby reguy w. Bazylego Wielkiego. Od tego
czasu a po koniec wieków rednich kultura
sztuka znalaza najwygodniejszy przytuek w klasztorach. Tam te
walka z duchami nie przestawaa by nigdy aktualn, a e tak byo istotnie, wiadczy o tem jeden z typowych ascetów ruskich, który
dugi szereg lat z koca XVI pocztku XVII wieku spdzi jako mnich na Górze
atoskiej. Iwan Wiszeski, o którym wanie tu mowa, przez wiele lat nawet nie
wzi do rki ksiki P. Skargi »0 jednoci«, jakkolwiek ksik t z odpowiednim listem otrzyma by od patryarchy aleksandryjskiego Melecyusza, który sam
po polsku nie rozumiejc, posa j Wiszeskiemu na to, aby przeczyta poinformowa
go o jej treci. A dla czego jej nie czyta, na to sam odpowiada sowami Grzegorza
Syuaity. »T tajemnic — pisze Wiszeski
mog wam, a take innym pobonym
ascetom mylnie z duchami powietrznymi to jest z biesami walczy chccym, odkry...
Sluchaje, bracie — tak mówi Synaita — kiedy rozpoczniesz dzieo swoje postem,
modlitw, trudem
walk cig, czuwaniem w milczeniu — strze si, aby nie
przeczyta ani jednego pisania heretyckiego
nawet prawosawne ksigi do czasu
zostaw, tylko Jezusow modlitw przyprz do oddechu swego
walcz z mylami,
które nieustannie siej ze duchy...
tak powstrzymuj podanie ksikowe a do
czasu, kiedy duch twój przy pomocy sów Jezusowych zwalczy biesów. ..« •). Lepszym
wyrazem za tego zwycistwa nie mogo by nic innego, jak potwory, zdawione przez
dobrem,

ale

i

i

i

i

i

i

i

i

i

—

i

i

i

krzy,

godo

przez

to jest

Chrystusa.

sam krzy jest dostatecznym wyrazem zwycistwa niejednokrotnie zwyAle
cistwo to wypowiada si na starodawnych, nawet rcznych krzyach ruskich
w osobnym napisie: IIoE-fcAa Hd B-kcw. O ywotnoci za tej tradycyi wiadcz z jednej
strony krzye z takim napisem z XII
XIII wieku, z drugiej — drewniane krzye
przydrone jedno-, dwu- trzyramienne. Do pierwszych naley krzy rczny bronzowy z roku 1181, znaleziony podczas karczowania lasu we wsi Jaksmanice koo
Dobroniila oddany do ruskiego Muzeimi Narodowego we Lwowie, oraz jeden z dwóch
i

i

i

i

i

srebrnych
pozacanych, a bdcych wasnoci cerkwi parafialnej Boego
Narodzenia w Haliczu ^). Do drugich
krzye polne w okolicy Krylosa i przy drodze, prowadzcej z Halicza do Kausza.
rozgazienie
Osobn pierwotn musi by take druga
dolnego ramienia w bujny ornament rolinny. To spotykamy ju na starochrzecijaskich przegrodach (cancelH), balustradach
innych rzebach, tudzie na dawnych miniaturach 8), a co najwaniejsza, w rkopisie Grzegorza z Nazianzu. Owe

krzyów

i

—

waciwo —

i

i

')

Józef Tretiak:

J.

Piotr Skarga

')

244
Fotografia ich podana

')

Pokrowskij:

mii Umiej. 1912,

Peeiiski.

str,

237

w

dziejach

i

literaturze Unii brzeskiej.

Kraków, nak. Akade-

i

w czci

II

przy opisie

tej

cerkwi (Wykaz figur).

EsaHrcuie Bt naiuHrunKaii. nKOHorpaij)in, str. 432.
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mog by symbolem rozkwitu

krzya, na co zreszt dokadnie wskazuje

naprzykad rozgaziony krzy na marmurowej desce, znalezionej w Chersonezie,
zaopatrzony napisem: »Ten krzy wyronie w odrol smokownicy boej niwiarze
i

nie wyplenia korzeni jego«

To samo zapatrywanie podzielaj

^).

i

inni teoretycy

2).

krzye kopuowe na cerkwiach Kijowa okolicy zamiast póksiyca
maj u spodu dwie gazki, wyrastajce z gównej odygi uproszczonej winoroli,^
która w linii falistej wypenia gówne poprzeczne rami elaznego krzya. Podobnych
Niektóre

i

i

krzyów

nie brak podostatkiem nie tylko w dyecezyi
kijowskiej;
one w czernihowskiej nowogrodzkiej

s

i

i

i

w

ziemi suzdalskiej, a jak

dawn
dzie

ich

jest

wiadczy

mog

niektóre

tradycya^

po

dzi

krzye

stare

na cerkwiach katedralnych,
kijowskiej a nadto moskiew-

podwametropolii
dnych, a zwaszcza dwa dukrzj'e elazne (3V2X4'/2
skiej

e

m

) soborów Wniebowzicia
w. Dymitra
Bogarodzicy
we Wodzimierzu nad Klai

zm, datujce wedug wszelkiego prawdopodobiestwa
z czasu ich budowy, to jest
z

XII wieku

tych

^).

krzyów

niejszych:

równolege

Konstrukcya
taka jak u pódwie sztaby

s

spite

na

wszystkich kocach krzya
na skrzyowaniacli tarcza
wpomi, a nadto wzdu
przek grub miedzian lidzwonnic.
Fig. 42. Baszta klasztorna z brama wjazduw
stewk, która wijesi midzy
sztabami w jDOStaci falistej
odygi z listkami, kwiatami
owocami (winogronami), które pospolicie obsiadaj
dzióbi rajskie ptaki. Na samym wierzchoku krzya siedzi niekiedy ruchomy,
i
obracajcy si za wiatrem ptak-latawiec, niby gob, (podobnie jak na Zachodzie
kogut), co moe oznacza w tej nawslcró symbolicznej sztuce zesanie Ducha w.
O kilkanacie metrów naprzeciw Icociola w. Stanisawa znajduje si baszta
i

i

i

i

(fig. 42).
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N.
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Bja^nM.

z
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KHH/KecTaa
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S. P.

forteczk w pierwszych

naMiiTHHK.axb ncKyccTBa, aun. IV, str. 23

(Trudy uczonoj archiwnoj kommisii V,

Jaremicz: Har^iasaue KpecTu XVII n XVIII
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w rodku zachodniego walu, wa ten przypiera
do niei z obu
razem otaczaa fosa. Wiea suya w dole za bram
wiazriowa
ze zwodzonym mostem, wyej
za baszt do ostrzeliwania, a jeszcze
wyej za
•dzwonnic. Zbudowana jest z cegy dwojakiej gruboci
(7% 6V,X17X31 cm) z maa
stulecia,

i

to

-

i

domieszk
dzenia w

opoki,

(z

której

wycznie zbudowan

jest

cerkiew parafialna

B Naro
pozostay po przebudowie
cerkwi na bazylik. Te same ciosy posuyy za fundament
pod budynek konwentu
zbudowany równie z tej samej cegy, co baszta górna
kocioa.
Brama, majca od zachodu dwie strzelnice po bokach,
otwarte do rodka
naksztat framug okiennych, jest nakryta sklepieniem beczkowem
stanowi doln
kondygnacy tej baszty. Nad tem znajduje si dzwonnica, jako druga
kondvsnacva
j&
j
wysoka
po dach.
Ta jednak druga kondygnacya skada si w rzeczywistoci
z dwóch czci
Pozna to po framugach czyli strzelnicach oknach, jak take po tem,
w poowie jej wysokoci wida przygotowane podczas murowania po
wszystkich czterech
Haliczu),

na fundamentach

z

ciosów,

które

i

cz

i

i

a

i

ktach »pachy« na

e

i

krzyowe, które miao podzieli

sklepienie

t kondygnacy na
kondygnacy suy
dopiero w górze miaa by

Wiea wedug swego zaoenia miaa mie zatem
w dole za bram, w rodku za baszt do ostrzeliwania,

dwie.

trzy

i

dzwonnic. Taki podzia wiey zaznaczaj na zewntrz gzymsy,
chocia tego drugiego sklepienia krzyowego nigdy nie byo.
Kondygnacya rodkowa ma liczne strzelnice, zwaszcza od zachodu,
a to trzy

w ro-dku, dwie po rogach, dwie w cianie poudniowej jedn od
strony kocioa
Od póhiocy jest tylko wejcie, przystpne dawniej z wau, a do
którego obecnie
dostawa si trzeba po schodach.
górnej kondygnacyi, gdzie wisz dzwony, s tylko cztery
okna, po jednera
i

W

kadej strony.
Dach blaszany, namiotowy, ma ksztat piramidy, wysokiej na 2
m. Konstriikcya
jego taka, jaka jest waciwa wszystkim drewnianym
dzwonnicom na Rusi. Dwie
belki, na krzj pooone, dwigaj na
skrzyowaniu sup, którego wierzchoek jednoczy
przytrzymuje wszystkie krokwie, tak zwane »kapyci«.
W^iszcych wysoko pod dachem dzwonów jest trzy. Najmniejszy
przetopiony
zosta lat temu przeszo czterdzieci. Drugi wikszy
pochodzi z jakiej poblizkiej
cerkwi. Pod koron tego dzwonu biegnie naksztat
obrczy pas z koronkowym
ornamentem pod spodem, wypeniony takim napisem POK^ - ilKUH MU, - iUlPHA^
AHrft 6 -:- (= Roku 165(5 miesica kwietnia dnia
5).
Poniej lekko wypuky wizerunek Chrystusa; praw
bogosawi, lew przytrzymuje fadzisty chiton. Po obu
z

I

:

rk

stronach nimbu, otaczajcego gow, litery: IG
Trzeci dzwon, najwikszy, ma tylko napis

hniami sznurkowemi:
D. 1611.

— XO.

równie pod koron, midzy dwiema
IN SECYLA SIT.— A.
Franciszkanie, gdy tutaj osiedli.

NOMEN DOMINI BENEDICTYM
:

:

Ten dzwon widocznie zamówili sobie

:

:

:

6*

II.

Architektura Halicza
na

tle sztuki
1.

bizantyskiej

Rozkad

romaskiej

i

stylistyczny cerkwi

wiekach rednich.

Pantaleiiioiia

— Ornamentyka.

struktura.
a)

w.

w

Struktura.

Opis cerkwi w. Pantalemona, w poprzedniej czci podany, sam nie wystarcza
do cakowitego poznania stylu, jaki kwit w Haliczu w jego stoecznym
cerkiew ta, jak si to jeszcze lepiej okae, dla reszty
okresie. Zaznaczylimy ju,
typowym.
Aby tedy bhej pozna istot i pochodzenie
zabytkiem
ruin halickich jest
jeszcze

e

tego typu, trzeba zastanowi si nad skadowemi jego czciami. Przystpujc zaraz
do tego zadania, odkadamy tymczasem opis innych ruin do dalszych rozdziaów,
które zawierajc ju okazy o wartoci fragmentarycznej, przyczyni si jeszcze w znacznej mierze do uzupenienia i stwierdzenia wywodów o architekturze halickiej,

w.

Pantalemona.
Z kolei wic rozpatrzymy te motywy, które zoyy si na zjawisko architektoniczne tego typu, co cerkiew w. Pantalemona, to jest zastanowimy si nad jego
jego skadowemi czciami w zakresie dziejów sztuki.
istot
Gdyby tu chodzio tylko o sam kwadratowy plan, o czterech kolumnach
w rodku, ustawionych tak celem podtrzymania prostych drewnianych sufitów albo
nawet beczkowych sklepieii z nizk, lep kopu, bez tamburu okien nad rodkowym kwadratem, to ju w epoce starochrzecijaskiej midzy innymi zabytkami
za przykad w pierwszym wypadku suyby moga katedra w Trewirze, w drugim za, koció w okolicy gór Hauranu, w Syi^yi centralnej, tak zwane Pretoryum

opartych tylko na jednym

jej

zabytku,

t.

j.

cerkwi

i

i

w

Mus-Mije.

Katedra w Trewirze, zbudowana 528 r. z rzymskiej cegy, wyrabianej w ksztacie
prostoktnych cienkich pyt, i z kamieni, dobrze spajanych zapraw z wapna tuczonej cegy, a ukadanych warstwami naprzemian jak budowle Konstantynopola,
miaa take krypt pod otarzem, a zburzona przez Normanów 882 roku, wesza
w skad powikszonej budowh z XI wieku. Koció za w Mus-Mije, ciosowy jak
przypuszczaj niektórzy, jeszcze w czasach pogaiiskich zaoony, pozosta dotychczas jako malownicza ruina obumarej okolicy i).
i

i,

')

Melchior de Vogue: La

Syrie Centrale.

STYL CERKWI
Ale
nie wiele,

w

te

dwa

W.

PANTALEMONA: STRUKTURA

zabytki na dwóch
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kracach chrzecijaskiego wiata znacz

tu

e

plan o podobnej konfiguracyi, jak cerkiew
bardzo wczenie, bo takiemi byy take liczne krypty

Okazom tym brak rzeczy najwaniejszej,
w elewacyi.
Organiczny rozwój stylu bizantyskiego, do którego zalicza si
cerkiew w. Pantalemona, przeby osobn drog
opiera si na odmiennych tradynajstarszych

bazylik').

t.

j.

bizantyskiej struktury

i

znaczy potrzeba górnego owietlenia, czya
si tutaj jak najcilej z rozszerzeniem wntrza.
Prototypem takiej konstrukcyi, wedug wszelkiego prawdopodobiestwa, by stastaroytny monopteros. Owa rotunda z kopu, otoczona na zewntrz kolumnami t. j.
deambulatoryum, znana w budownictwie greckiem a udoskonalona nastpnie u Kzymian, bya zarodkiem póniejszego stylu bizantyskiego, tak jak bazylika (publiczna,
prywatna witynia czy dom mieszkalny — mniejsza o to) stylu bazylikowego.
Bazylika
stanowiy dwie najgówniejsze formy architektury klarotunda
sycznej, a koncepcya obu w zasadzie bya jednaka
polegaa na tem,
gówn
przestrze rodkow otaczaa dokoa na zewntrz (lub wewntrz) cian przestrze
poboczna, obstawiona kolumnami, w rodzaju galeryi lub kruganku (deambulatoryum).
Wzajemny stosunek obu przestrzeni zalea od uksztatowania rzutu poziomego, który
bywa zazwyczaj dwojaki: koo albo prostokt. Do pierwszej kategoryi budynków naley antyczna rotunda, nakryta kopu w ksztacie pókuli, z okrgym otworem
u jej stropu (okiem), celem owietlenia wntrza. Najwspanialsz tego rodzaju budowl staroytn jest jedna z
rzymskich, zbudowana 27 r. przed Chr. znana
pod nazw Pantheon*, która zachowaa si dotd w dobrym stanie dlatego,
wczas zostaa obrócon na wityni chrzecijask (Santa Maria Rotonda).
Do drugiej kategoryi nale wszelkie inne budowle publiczne prywatne z krugankiem wewntrz lub zewntrz, jak n. p. peripteros
peristyl bazylik tudzie
atryów. Dach pocztkowo posiadaa zawsze tylko przestrze boczna; natomiast cela
gówna (vaóc) w budynkach wielkich, celem owietlenia wntrza, czsto nie miaa
nad sob adnego nakrycia. Takiemi byy witynie t. zw. hipetralne (utt:' cd%-ci\.ov
atria z i)Hpluvium. Okres helenistyczny w ostatnich trzech
pod otwartem niebem)
wiekach przed Chr., t. j. okres kojarzenia zdobyczy kultur}"^ heleskiej z pierwiastcyach, mianowicie ewolucya

kopuy,

to

—

i

e

i

wity

i

e

i

wity

i

=

i

kami kultury oryentalnej, zatraci co prawda czysto stylu klasycznego, zepchn
zbarbaryzowania, ale za to da rzeczy dla dalszego postpu
go w stan upadku
rozwoju sztuki nieocenione, a do takich wanie naley w tym wypadku okno.
Ta innowacya umoliwia owietlenie wntrza bazylik rotund nawet pod dachem
czci rodkowych przez boczne otwory czyli okna, skoro czci te wyniosa w gór
ponad dach przestrzeni bocznych, to jest
mówic ju sowami terminologii chrzecijaskiej
skoro naw rodkow tak bazylik jakote rotund wywyszya ponad
pulpity naw bocznych, wzgldnie ponad deambulatoryum.
tym czasie wanie bazylik rotund odziedziczyo chrzecijastwo w spadku
po wielkich przodkach ze wiata staroytnego. Rozwój chrzecijastwa spowodowa
jednoczenie dalszy rozwój odziedziczonej architektury.
Zasadniczym tedy postulatem, majcym na celu daleko idce ulepszenia, postulatem, jaki postawio chrzecijastwo budownictwu na samym progu nowej ery,
bya bezwarunkowa reforma wntrza, wywoana potrzeb jak najwikszej przestrzeni
i

i

i

—

—

W

')

i

Heinrich Otte:

Geschichte der romanischen Baukunst,

str.

36—37.
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znacznej iloci wiata. Podobne danie zjawio si po raz pierwszy w dziejaci
rzec mona
Zadania tego trzeba byo dokona w nakrytej przestrzeni
z ciarem kopuy nad gow. Rozwizania tego zadania podj si system centralny,
który pod wzgldem sztucznej konstrukcyi przewyszy znacznie system bazylikowy,
system dosy prosty i skostniay w swoim szablonie, dugo posugujcy si na Zaw t. zw. stylu
chodzie drewnianym dachem bez sklepie dopótj', dopóki nie
romaskim, podsycony sokami tego samego Wschodu, który opuci by w pierwpo wyszych wiekach. Ale zanim system centralny doszed do tej doskonaoci,
trceniu cian ciar kopuy zawiesi tylko na czterech podporach, musia przej
ulepsze w planie konstrukcyi
prób
przez cay szereg mozolnych prób, zmian
i

—

—

sztul<i.

ody

e

i

—

i

i

coraz mielszych

praktyczniejszych.

Prymitywne owietlenie wntrza przez otwór »oko« w stropie kopuy z wielu
wzgldów nie mogo by praktycznem, a dla trwaoci samego sklepienia byo nawet
niebezpiecznem. To te wanym krokiem naprzód w tym procesiebyo ju podniesienie
rodkowej czci w >latarni« ponad otoczenie, wzgldnie ponad nawy boczne. Dalej
z zajciem ogldamy, jak rodkowy cylinder rotundy od samego spodu przeksztaca
si stopniowo pod sklepion pókul kopuy: jak zwolna wypruwa si pod kopu
w olbrzymich cianach cylindi'a okna w górze a przejcia w dole, jak krystalizuje si
oparcia caej wiey na samych podporach
zrazu licznych
coraz bardziej
w koo ustawionych, potem tylko na omiu, wreszcie na czterech; jak podpory
pocztkowo byy przejciem od koa w planie do omioboku, od omioboku za
potem do kwadratu.
pókuli doznawaa przemiany,
konstrukcya kopuy
Zarazem
j. sklepionej
stosujc si zawsze wedug monoci do ksztatu wiey. Na okrgych cylindrach
kopakiem z omiu agli. Aby potem pogodzi
bya ona pókul, na oktogonach
pozastawia kty kwadratu poprzecznemi
kwadratem,
trzeba
byo
zimzu
jeszcze
z
j
pytami dopiero na tem budowa omioktny kopak. Albo postpi sobie jeszcze inacoraz wyej w nastpnych warstwach,
czej: dalej zastawia kty, coraz bardziej
aby kwadratowe dno wiey zczy z okrg podstaw kopuy. Z postpem czasu
poprzeczne pyty zastpiy sUle])ione trby«. Byo to co w rodzaju nyj' lub poziomego póstoka, ukiem swojej podstawy opartego na dwóch cianach kwadratu,
ta forma bya tylko przejciem
a wierzchokiem zwróconego do kta. Wkocu
do formy najdoskonalszej: do czterech trójktów sferycznych, naksztalt agli rozpitych po ktach kwadratu, midzy filarami, ich arkadami wpisanem w ten kwadrat
koem, jako podstaw bbna, który spocz na arkadach. Na tym punkcie architektura bizantyska czyli system dorodkowy dopi swego celu, gdy okrg kopu
osadzi na kwadratowym zrbie. Stao si to ju w okresie starochrzecijaskim,
lecz próby przygotowawcze w tym kierunku rozpoczto na kilka wieków przed
klasycznej.
Chrystusem w krajach o kulturze oryentahiej
Gdy system centralny doprowadzi do tego, e rotund przeistoczono w kwadrat
poduny (bazylikowy),
z kopu, wówczas oba systemy, centralny (bizantyski)
to tak dalece, e odtd na pograniczu midzy nimi stan
zbliyy si ku sobie
rodkowy kwadrat kwadrat na skrzyowaniu nawy podunej z poprzeczn

dno

—

i

t.

i

—

i

i

i

i

i

i

i

—

—

regulator krzya w planie, greckiego
kwadratowem,
aciskiego
w
prostoktnem.
Na tym punkcie zeszy si
zaoeniu
w
z sob oba zasadniczo róne systemy. Albowiem przj'^jmujc przy ukadaniu planu
kwadrat rodkowy na przeciciu nawy gównej z transeptem za punkt wyjcia
w obu systemach, atwo mona byo posun si std w jedn lub drug stron:

(transeptem'>

jako zasadniczy czynnik

i
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albo przeduy zachodnie rami i przez to w system centralny wprowadzi ywio
bazylikowy, albo naodwrót, przez skrócenie tego ramienia mona byo systen> ba-

zylikowy zmieni na centralnj'.
Ten krok w praktyce budowlanej wywar olbrzymi wpyw na dalsze losy architektury kocielnej.
dalszym cigu wida, jak niejednokrotnie mieszaj si oba systemy
jak niezwykle przez to uruchomi si
wzbogaci cay typ budownictwa kocielnego,
wywoujc najrozmaitsze waryanty kombinacye, wynikajce z warunków okolicznociowych
z pomysowoci budowniczych, kombinacye w obszernej skali obu sprzymierzonych systemów. Przedsionek (narthex), z dwoma wieami czyli schodowemi
klatkami po bokach, zostaje czci wspóln, a zawsze organiczn stosown, dodawan do korpusu w kadym dowolnym wypadku, któr jakby na ruchomej sprynie mona byo przyblia lub oddala w stosunku do rodkowego kwadratu w miatego, czy zachodnie rami krzya byo ograniczone tylko do jednego pola (jak
n. p. w trzynawowych kocioach bizantyskich), czy wyduao si w dwa pola (n. p.
w picionawowych kocioach bizantyskich), czy na trzy, cztery przsa t. d. (jak
w kocioaci romaskich na Zachodzie).
Nawet kopua zostaa form ogóln celem lepszego owietlenia wntrza z t tylko
rónic,
w budowlach przestrzennych — jakiemi gównie byy kocioy dorodkowe,
w których rodkowy kwadrat stanowi zarazem gówn przestrze wntrza, a boczne przestrzenie grupoway si przy nim dokoa — kopua stanowia
latarni,
gówne owietlenie wntrza, czyli form integraln bezwarunkowo konieczn, a zatem
rozmiary musiaa przybiera takie, jakie jej
zaoenia dyktowaa. Tymczasem w systemie podunym byo nieco inaczej. Tu l<opua tego znaczenia nie miaa,
bo przestrze wntrza nie grupowaa si przy kwadracie rodkowym, ani te od
jego rozmiarów nie bya tak dalece zalen. Tu przestrze rozczonkowan zostaa
na cztery ramiona krzya, z których rami zachodnie byo najdusze, albo te wycigaa si tylko na zachód na wschód od kwadratu rodkowego
na
na naw
prezbiteryum. Celem owietlenia takiego wntrza
umieszczenia okien górnych.
z reguy naw rodkow na caej dugoci kocioa wywyszano ponad dachy naw
bocznych, od fasady zachodniej
po apsyd. Rola kopuy bya tu zatem podrzdn
nie konieczn. Stosowano
i
w t. zw. bazylikach kopuowyci, w których transept
t. j. rami poprzeczne podwyszano do wysokoci nawy podunej.
Wtenczas bazylika,
tak w planie jakote w elewacyi, uwydatniaa zaoenie Icrzyowe. Nadto formy architektoniczne
wzory ornamentacyjne urabiay si w obu systemach wspólnie czerpane byy z jednej skarbnicy.
Z tego krótkiego rzutu oka na ewolucy budownictwa wynika,
architektura
kocielna, majc od pocztku na celu potrzeb przestrzeni
wiata, dwa skrajne
systemy staroytne rozwijaa dalej w duchu konstrukcyi pojednawczej, a z chwil
udoskonalenia kopuy, znalaza w niej nawet doskonay cznik dla nich. Cae budownictwo chrzecijaskie obracao si od tego czasu koo trzech gównych typów,
jakie si wyksztaciy z biegiem wieków. Typy te
nastpujce:
Typ cile centralny »bizantyski« (rotunda, wielobok, kwadrat); przedua
on w prostej linii tradycye rotundy staroytnej. Typ bazylikowo-kopuowy
(wyduony prostokt), t. zw. styl romaski, w podobny sposób przedua tradycye
bazyliki. I trzeci, pojednawczy typ centralno-bazylikowy (prostokt umiarkowany), waciwy styl bizantyski, zczy pierwiastki obu poprzednich typów w osocao. Wszystkie te trzy odmiennej natury typy byy sobie pokrewne przez

W
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kopu,

organicznie

z ich

korpusem zwizan,

a ta

okoliczno przemawia poniekd
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si one równoczenie e ojczyzna tego rozwoju bya wszystkim wspólna. Na tej podstawie tumaczy si ich genetyczne pokrewiestwo, jakie
faktycznie midzy nimi zacliodzi w ukadzie planu, w elewacyi, oraz w zapasie form
ornamentacyjnych. Wychodzc z kwadratu rodkowego na
architektonicznych
skrzyowania nawy podunej z poprzeczn (transepteni), podzia wntrza wyksztaza

tern,

e

rozwijafy

i

i

poow

wsze od tego kwadratu, czynawy boczne byy o
ci si w ten sposób,
przestrzegany
bywa tak w stylu bizantystosunek
który
to
li od nawy rodkowej,
ostatnim
pod
wpywem
sklepie krzyowych
w
tym
skim jak romaskim. Zwaszcza
kolumny naprzemian Stutzenicechsel),
iloci podpór, zoonych z filara
i zdwojonej
skrystalizowa si najpikniej ten podzia z matematyczn cisoci, znan osobliwie w klasycznych okazach romanizmu niemieckiego pod nazw nler (jebundene
transeptu odromanische Stil^, w którym wielkim kwadratom nawy rodkowej
na
jeden
kwadrat
wielki przypowiadaj mniejsze kwadraty naw bocznych tak,
padaj cztery kwadraty mae, po dwa z obu stron. Nie inaczej rzecz si ma i w kwadratowych zaoeniach bizantyskich tego systemu, co cerkiew w. Pantalemona,
wjjoprzek
o poow wsze od skrzyowanych
gdzie nawy boczne wzdn
kwadrat
(rodkowy) pod kopu, przyna
wielki
czego
naw rodkowych, wskutek
pada czwórka maych kwadi-atów po ktach, a midzy nimi cztery poówki tego
duego kwadratu, przypadajce na kady jego bok Chocia styl bizantyski,
który rozwija si z rotundy sklepionej, uzyska stopie najwyszego rozwoju
wypowiedzia si w swojej ostatecznej formie w krajach chrzecijaskiego
i
X wieku, mimo to stare
Wschodu, na Kaukazie i w vonstantynopolu ju w IX
pierwotne rotundy w tradycyjnym szablonie zachoway si jeszcze do XIII
u zacliodnich
wieku, najbardziej u ludów rodlcowej Europy t. j. w Lombardyi

e

i

i

{

i

e

s

i

i

i

Sowian

').

samo jak bazylikowy, wywodzc swój pocztek
od wschodu, dociera nawet do odlegych krajów z ca skal porednich waryantów,

System centralny,

tak

a wszystko, co tylko mogo mie jakiekolwiek znaczenie dla kidturalnego rozwoju tej
architektura
lub owej okolicy, kraju lub narodu, przyczynio si take do tego,

e

krzewia si

i

rozwijaa

w rozbienych

wszdzie

kierunkach

na

i

tle

warunków

miejscowych.
stylistyczn istot cerkwi w. Pantalemona, poda
Szaraniewicz dwie tablice z wizerunkami cerkwi greckicii, kaukaskich,
ruskich i rosyjskich w swojej ksice »Trzy opisy historyczne Halicza*, które w rzeczywistoci nic nie tumacz, co najwyej to,
wszystkie te cerkwie nale do wielkiej
stylu
dziedziny
bizantyskiego. Szczególnie nasz zabytek halicki, poza tradycy pokrewiestwa bizantyskiego, znacznie róni si od innych swoj sti-on zewntrzn. Tylko
konstrukcya wszdzie bya mniejwicej jednakowa, to jest taka,
ciany poczone
byy na wszystlcie strony ze rodkowymi filarami zapomoc uków beczkowych
sklepie jako jednolita, szeroka i bezwarunkowo mocna podstawa kopujpodstawa, podparta pilastrami i trzema apsydami jakote fasad zachodni, nierzadko
z dwoma wieami jako klatkami schodowemi, lub zgrubieniem ciany zachodi\iej
z wyskokiem portalu, jak w naszym zabytku.
Brak osobnego przedsionka stanowi tu rys najwaniejszy.

Aby wytlumaczj' pochodzenie

.

p.

i

prof.

e

e

i

—

s

')
Cerkwie armeskie i gruziskie
cile centralne, ale plan ich wybitnie indywidualny i od
halickich zupenie odmienny. O tem krótk lecz treciw rozpraw da A. A. Awdiejew: O n.iaHax^
epKBbH rpyBin h Apiaeuin (Trudy V. Archeoogiczeskago sjezda
Tiflisie 1881, str. 193—195).
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e

Wikszo dotd

zbadanych cerkwi w Haliczu odznacza si tem,
w swojem
zaoeniu nie ma wcale przedsionka. Ich fundamenta
cile centralne, prawie
kwadratowe, nieznacznie wyduone przez apsydy. Wikszo fundamentów, o których mowa, jest tego samego szablonu, co cerkiew w. Pantalemona, Susznie tedy
mona j uzna za okaz typowy wikszej czci odgrzebanych w Haliczu ruin,
w których cztery silne filary w kwadracie murów magistralnych, z trzema apsydami
od wschodu,
si domyla,
nawet ich elewacya koniecznie musiaa by taka
sama, jak cerkwi w. Pantalemona, z jedn kopu na skrzyowaniu sklepie beczkowych, rysujcych si na wszystkich czterech fasadach w ksztacie pókolistych
tarcz lub trójktnych szczytów.
Te dwie najbardziej charakterystyczne cechy cerkwi w. Pantalemona architektury staroksicego Halicza, mianowicie brak osobnego przedsionka i wyprowadzenie sklepie, trzeba omówi osobno.
Brak osobnego przedsionka pociga za sob take brak chóru. Chór w cerkwiach bizantyskich, a take w kocioach romaskich, cign si zwykle nad
przedsionkiem i ponad nawami bocznemi
po transept, przez co twoi'zy dokoa
zachodniej czci korpusu wewntrzn galery, zwan em porami. Takie urzdzenie
chóru posiadaj wanie cerkwie wschodnioruskie, kijowskie i czernihowskie, i ju
przez to samo odrazu róni si od halickich. Ten brak wydaje si rzecz osobliw
tembardziej,
bez urzdzenia chóru nie moga obej si adna cerkiew paacowa,
ani klasztorna (podobnie jak koció), a do tej wanie kategoryi zalicza si cerkiew
w. Pantalemona wszystkie poznane dotd ruiny w Haliczu.
Chocia cerkwie starohalickie nie akcentuj chóru w planie, mimo to trudno
przypuci, aby go nie miay wcale, a to tembardziej,
róda podaj o tem

s

ka

e

i

a

e

i

i

e

dokadn wiadomo. Wobec
przso

tego

trzeba

cigna

w jedn

cao

i

e

si domyla,

architektura

halicka

chór urzdzia na sklepieniu beczkowem, wspartem z jednej strony na obu filarach zachodnich, poczonych
z sob w tym celu poprzecznym ukiem, z drugiej strony na cianie zachodniej.
Jako istotnie u w. Pantalemona za takiem urzdzeniem chóru przemawiaoby
zgrubienie ciany zachodniej
po okienko nad portalem, gdzie to zgrubienie koczy
si na chórze ukonem obciciem, jakby podstaw pierwotnego sklepienia.
Za takiem urzdzeniem chóru w cerkwiach halickich przemawia jeszcze jedna
z najstarszych, zbudowana moe przez ksicia Wasylk lub jego synów, w pierwszej
poowie XII wieku
cerkiew paacowa przy ksicym dworze na zamku.
O niej pisze kronika halicka pod rokiem 1151 przy sposobnoci nagej mierci ksicia
halickiego Wodzimirka, która spada
jako dorany wyrok boy za zamanie
przysigi, gdy
kijowski Izjsaw wezwa go przez posa o zwrot zabranych
mu grodów. Ustp ten podajemy dosownie, nie wchodzc w to, czy zdarzenie jest
prawd czy legend historyczn.

zachodnie

i

przedsionek

i

a

—

na

ksi

Jak pojecha Piotr ze dworu
do bonicy w. Spasa na nieszpory.

odjedajcego

Piotra

i

zadrwi

z

—

opowiada kronika

—

poszed Wodzimirko

Idc galery (perechodamy) do bonicy, ujrza
niego

—

mówic: pojecha

m,

ruski

zabrawszy

woci.
Po tych sowach poszed na chór (na poaty). Po nieszporach
wyszed Wodzimierz z bonicy jak by na tem samem miejscu na tym samym
stopniu, gdzie zadrwi sobie z Piotra, rzek: oj, jakby mnie kto uderzy w plecy! —
nie móg postpi ani kroku z miejsca
mia ju upa. Tu podtrzymano go, chwywszystkie

i

i

i

ciwszy pod rce, zaniesiono do izby górnej (horcnka), uoono w ciepej wodzie;
jedni mówili,
to go >dna« (t. j. reumatyzm) napada, inni inaczej,
wiele byo

e

J.

PoJeski.

i
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póno Wodzimierz pocz opada z si,,
rozmaitych przypuszcze. Byo ju
umar Wodzimierz
si
do
snu,
ialicki< ^).
kadzenia
czas
przyszed
a kiedy
ilustruje
urzdzenie
tylko
to,
co
ksicego
dworu,
Dla nas wane w tym ustpie
mieszkania, poczonego z kaplic zapomoc galeryi. Paac, jak wida, by pitrowy.
Na dole tedy znajdowaa si sala tronowa (sij, w której wracajcy z Boszowa
pose kijowski Piotr ujrza Jarosawa siedzcego na ojcowskiem miejscu, w czarnym
paszczu i w czarnej czapce, a tak samo ustrojeni byli wszyscy jego bojarzy, a na
pitrze byo mieszkanie ksicia, poczone z chórem w cerkwi zapomoc galeryi
paac sta
na supach, prawdopodobnie wolno stojcej naksztat mostu. To za,
na wysokiej górze wystawionej na wiatrj-, moe zostawao w jakim zwizku z jego
pomierci. Paac i galerya byty drewniane, kaplica pewnie murowana.
dwory
i
kaplice
innych
grodach
ruskich
ksice
po
dobny sposób urzdzone byy
rosyjskich, na wzór takich samych urzdze w Bizancyum. Jeden tego okaz pikny
z ciosowego kamienia przechowa si we Wodzimierzu nad Klazm, przy cerkwi
prawie
zamkowej Bogarodzicy -). Wielu uczonych rosyjskich jest tego zdania,
dwory,
poczone
ksice
z
emporami
za pokatedralnej
sta}obok kadej cerkwi
ksica rodzina moga wchodzi do cerkwi i wychomoc krytej galeryi, tak
dzi, zupenie od ludu nie widziana. Na empory prowadziy czsto jeszcze inne schody
od wntrza cerkwi, urzdzone w kcie przedsionka lub w gruboci ciany, jak np.
w cerkwi w. Cyryla na ukianówce pod Kijowem z XII w.
z sob wogólcUwagi godn jest rzecz, do jakiego stopnia spokrewnione
bizantyskie romaskie kocioy, nawet pod wzgldem urzdzenia chóru
czyli empor, albo czenia ich galery z mieszkaniem na dworach magnackich. Przykadów monaby naliczy mnóstwo. Obok innych zwracaj na siebie uwag parafialno'
kocioy w Czechach: w Podworowie, w Schlackenwerth (koció ciekawy ze wzgldu
kaplica paacowa w miejna empory czyli tak zwane w ruskich kronikach poaf)/)
wany materya w tym przedmiocie przynosz publiscowoci Podwinec ^). Nowy
kowane w ostatnich latach zabytki romaskie w Bawaryi. Kocioy i kaplice, które
byy niegdy poczone galery z paacem, jak wyej opisana cerkiew w. Spasa
w Haliczu, znajduj si tam w miejscowociach: Schneeberg ^), Friedersried, Hatzelsdorf, Hof, Schonfeld % Bernstein *) i innych. Bazylika za halowa »na Wenecyi* pod
Nabburgiem wana take ze wzgldu na empory ).
Chór w tych kocioach urzdzony by przj- zachodniej cianie nad przedsionkiem
nie rozciga si na boki. Ale nie brak kocioów romaskich na Zachodzie, w którycii
urzdzone take nad nawami bocznemi po apsyd lub transept w taki
empory
i

ksi

e

W

nag
i

e

e

s

i

i

i

i

s

Kron. hipacka, pod rokiem 1151.
TienoS KoMuncin B.ia;inMip.. V. 1903, str 67.
Dr. J. Xeu') Bernhard Grueber: Mittheil. der k. k. Zentralkom., 1871, B. XVI, CXX ff.
wirth: Geschichte der Christliehen Kunst in Bohmen. Prag, 1888. str. 217, 219, 229.
) »Der ehemalige westliche Eigang in Emporhohe deutet darauf, dass der Bau zu jenen ziemlich
zahireichen romanischen Kirchen oder Kapellen zahit, die in unmittelbarer Yerbindung mit eineni
Edelsitze standena. (Die Kiinstdenkmaler des Konigreichs Bayern, Miiuchen: Bezirk Oberviechtag,
•)
')

TpT;;ti

—

Heft

7,

1906, str. 78).

sDas yerdient hier deswegen besondere Beachtung, weil der seltene Fali yorliegt, dass von
dem aus ein holzerner Gang zur Herrsehaftsempore fuhrte, ein
romanischer Baurest erhalten istd. Bzk. Roding, Heft 1, 1905, str. 21.^; tudzie pod '
') Bzk. Kemnath, Heft 10, 1907, str. 16—17 i 97.
') Die Kunstd. des Kon. Bayern, Heft 18, 1910 str. 129.
5)

dem

Edelsitze bei der Kirche, von
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jaki cechuje bazyliki starochrzecijaskie

kie cerkwie bizantyskie, a

zatem

i

ruskie szecio-
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krajach wschodnich i)

i

wszyst-

w

omiofilarowe'''). Filai'y te

i

dole

s

poczone ukami. Na tych ukach opieraj si sklepienia: w dole dolne,
górze
celem urzdzenia na nich empor, w górze górne. Pola midzy filarami tworz otwarte
malownicze arkady. Przso poprzeczne nad przedsionkiem, t. j. chór waciwy, bywa
szersze i stamtd w cerkwiach bizantyskich widok na otarz otwiera si zapomoc
dwóch lub trzech mniejszych arkad nad jednym ukiem. Na Zachodzie zdarza si
czsto,
krzyowe sklepienia pod chórem wspieraj si na trzech lub czterech podporach, ustawionych w jednym rzdzie na poprzek nawy rodkowej, oddzielonej
w ten sposób od przedsionka, a widok na otarz bywa nie rzadko zakryty otarz
ukazuje si tylko przez mae i dowolnie umieszczone otwory. Przez to twórcza,
jasna i konsekwentna myl ywego organizmu cerkwi bizantyskich jest w takich
i

w

e

i

tym podobnych zabytkach romaskich przytpiona zatarta.
Nie wiemy wprawdzie, jak bya cei'kiew Spaska przy ksicym paacu w Haliczu, zbudowana moe jeszcze przez ksicia trbowelskiego Wasylk (f 1124), który
mia Halicz podnie do rzdu miast stoecznych. Ale domyla si moemy, e jako
i

i

cerkiew paacowa nie bya wiksz (a przynajmniej nie wiele wiksz) od cerkwi w.
Pantalemona, skoro niezadugo trzeba tam byo budowa cerkiew katedraln. Zatem
za
bya pewnie czterofilarow, tak, w której przso zachodnie wypada
przedsionek zredukowany na poaty ksice, to jest tak samo, jak u w. Pantalemona
na chór mnichów.
zwizku z tem trzeba jeszcze postawi zasadniczo kwesty, jak waciwie
naley rozumie owe » komary <, o których nadmieniaj staroruskie kroniki,
mówic o cerkwiach Kijowa, Czernihowa, Nowogrodu, Suzdala, o »Zotej bramie*
w Kijowie, lub o katedrze Bogarodzicy w Haliczu, której nieznane miejsce i nieznana
siedziba metropolitów naprowadzay, nawet niektórych na myl, czyby ni nie bya

uwaa

—

W

niegdy cerkiew w. Pantalemona^).

bya warowna. Wgrzy w obronie przed Mcisawem Mcisa wiczem
urzdzili na niej warowni (hrad), gdzie póniej schronili si »«a komary

Katedra
1221

r.

Podobny fakt powtórzy si jeszcze w roku 1255, kiedy ksi Izjasaw,
nie majc którdy ucieka i^rzed Romanem, wybieg »Ka komary cerkoionaja, gdzie
wybiegli byli bezboni Wgrzy* ^).
Pomijajc to, e katedra, o której mowa, bya bezwarunkowo wiksza od cerkwi
w. Pantalemona, zagadkowy termin stosowa si moe do naszego zabytku. Prof.
aszkarew, jeden z najlepszych znawców zabytków kijowsko-czernihowskiej grupy')
sdzi, e komary<' oznaczay odkryte platformy z balustrad na arkadach, obiekorpusu cerkwi
gajce naksztat galeryi lub balkonu nazewntrz zachodni
aszkazdaniem
»Komary<
warownych, w cisej cznoci z emporami wewntrz.
empory posiaday prawie
rewa byy zatem zdwojeniem »poat«. Ale gdy poaty
kocioy, to tego nie mona powiedzie
picionawowe cerkwie
wszystkie trzyGerkownyja«~.

i

cz

i

i

i

Strzygowski: Kleinasien ein Neuland der Kunstgeschichte, 1903. Binbirkilisse.
191'), str. 136 i nast.
2) Charles Diehl: Manuel D'Art Byzantin, Paris
w 1911 r«.
M. Harasiewicz: Status cleri et populi rutheni etc. Zobacz dalej ustp »Badaiua
188i, II).
Kraków
szt.
Kom.
h.
(Sprawozdania
W. uszcz kiewicz: Koció w. Stanisawa pod Haliczem.
')

J.

»)

*)

in

Kron. hipacka pod. r. 1219. - Take Dugosz,
filius Ungariae regis, cum uxore,

quod Colomanus,

receperat
')

I

»

cum

Ecclesia Beatae Mariae, et castellum,
potioribus militibus atque foeminis se

..

«...

aszkarew:

KieBCKaa apxaTeKTypa

X — XIX

B-bKa.
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O domniemanych galeryach zewntrznych,

poniewa same

zabytki

i

liczne wizerunki

mono

pozna i stwierdzi tylko
(zwaszcza z malarstwa miniaturowego) daj
powszechny, bez podobnej galeryi, gdzie ciany równe
system dobrze znany
gadkie, podziurawione oknami i przepasane gzymsem, podnosz si w dwóch
i
tarcze sklepie beczkokondygnacyach jako szecienna masa po gzyms okapowy
chrzecijaskie
kocioy
z
natury
swojej miay charakter
wych. A przecie wszystkie
eaforteczny, o czem wiadczy midzy innemi sama ich prastara nazwa: koció
i

i

stellum

—

—

xaax£XXtov.

Z drugiej jednak strony nie mona zaprzeczy, eby podobnej galeryi nigdy
Najlepszy dowód mamy na niektórych starych cerkwiach drewnianycli we
byo.
nie

Fig. 43.

Cerkiew

w ówczycach koo Komarna

pow. Rudki

w

Galicyi.

s

wschodniej Galicyi, zbudowanych najczciej z dbu albo lipy. Okazy podobne
rzadkie, a i te ustpuj coraz bardziej miejsca cerkwiom murowanym. Ich babiniec obiega wanie na zewntrz z trzech stron galeryjka, przyparta do zrbu czci
rodkowej, tulca si pod dachem, skonstruowana na kocach tych samych belek,
które, pooone na poprzek w poowie wysokoci babica, dziel go na przedsionek
w dole na chór w górze. Od zachodu galeryjka spoczywa na » wekslach*, to jest
krótkich belkach, prostopadle przyprawionych do najbliszej belki poprzecznej. Koce
belek i weksli, ujte w podobn ram, podtrzymuj supki
przegrody oraz umocowane nad nimi patwy i koce krokwi. Supki patwy spinaj kokami przymocowane
stosownie wycinane >banty<, w tym wypadku *psami<^ zwane, po dwa

ju

i

i

i

i
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wraz z patw zakrelaj w ten sposób pókoliste arkady,
wzitej z architektui'y kamiennej. Na galery prowadz drzwi
z chóru, umieszczone od strony zachodniej nad gównem wejciem do cerkwi. Wspaniay okaz takiego urzdzenia galery! zewntrznych, istotnie co w gucie zewn-

w kadem

polu, które

o formie, jakby

ywcem

trznych »empor^' czyli owych ^komarów-, bizantyskich, a *Zu>erc/f/alerien<^

roma-

drewniana z ])Ocztku XVni wieku we wsi ówczyce koo
Typ cerkwi drewnianych na Rusi wyrabia si w wiekach

skich, przedstawia cerkev/

Komarna pow. Rudki.

okazów wita kady

wpywem

Fig. ii. Galerya z arkailaini

Ale termin ten

by

cerkwi murowanych
opisana galerya moe
tej tezy. Przeto wydobycie na wiato dzienne podobnych
badacz z prawdziw radoci (fig. 43 i 44).

rednich pod pewnym
take potwierdzeniem

i

dokoa babioa eerkwi w ówczycai-h. (X Dobudowany

)komary«

ma

jeszcze szersze znaczenie.

przedsionek).

Stosuj go kroniki

swobodnie nawet tam, gdzie podobnej galeryi bezwarunkowo nie byo. A nadto
stosuj w innem pojciu, z którego wynika,
sowo to oznaczao sklepienia i uki
wogóle.
Kijowie wybieg lud przed Tatarami ,»na cerkoto (Dziesicinn) i na komary cerkoivnyja« ze swoim dobytkiem, od czego cerkiew runa. O cerkwiach
ksistwa suzdalskiego syszymy,
byy kryte oowiem »od kopuy do komar«,
a ich kopuy
komary wyzacane. Tak samo wyzacane tam byy w rodku »supy
i
komary agle wszystko po caej cerkwi i po komarom okolo<.<. Cerkiew zamkowa w. Jana w Chemie miaa komary 4, s kadoho ulita prewod i stojanje
ich, na czetyrecli hoowach czeioiviczskich«, wyrzebionych przez pewnego sztuk-

e

W

e

i

i

i
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e

wyraz, o którym mowa, oznacza nie co innego jak
fundatoi"em cerkwi zamkowej w Chemie by
wszelkie sklepienia w ogóle. A
halicki Danio, przeto jej opis odnosi si moe i do budowli cerkiewnych

Z tego wida,

mistrza...!)

e

ksi
w

Haliczu.

si len termin, nad tem si dotd nie zastanawiano. Moe std, e
budynku rozpadaa si jakoby na szereg osobnych, dobrze ugrupowanych

Skd wzi

cao

przestrzeni (komór)

sowo

kada

i

przyjo si na Rusi

to

z

nich nakryta

z jzj'^ka

bya wasnem

sklepieniem? Albo

moe

greckiego, po zaprowadzeniu architektury gre-

e

nazwa ta odnosia si pocztkowo do majpod koniec X wieku. By moe,
bowiem
nazywano
Rumunów, tych mianobizantyskich?
»Komarami«
strów
wicie, którzy, w przeciwiestwie do naddunajskich innego pochodzenia, mieszkali
w Macedonii Tracyi - zatem Macedowolochów, zwanych Cinkarami, od rumuskiego
gatunek kujcego komara. Jako pierwotna nazwa majstrów, sowo
sowa c^nar
to z czasem mogo przyj si jako wyraz techniczny ich sztuki architektonicznej,
znajdujcej swój najwyszj^ tryumf w sklepieniach.
Jak synne byy organizacye bizantyskich stowarzysze mularskich
kamieniarskich CUikarów, jak daleko rozchodziy si po krajach wschodniej, a nawet
zachodniej Europy, (Wochy), do jak póna utrzymay si
pracoway (chociaby
ze wzgldu na Modawi
Bukowin"), jest rzecz dolarze znan. Wyraz ten przyj
si w budownictwie pewnie ju w Bizancyum od Komarów- Woochów, którzy mularstwem
kamieniarstwem zawadnli tam jako swoj profesy zawodow.
ckiej

cz

i

=

i

i

i

i

Do fonn architektonicznych, które wiele o pochodzeniu stylistycznem znaczeniu
redniowiecznej budowli mówi potrafi, a które niestety najczciej ulegay w cigu
wieków gruntownej przemianie, nale okna. Epoka renesansu i baroku otwory
okien, zazwyczaj smuke
wzkio, gruntownie przeistoczya, rozszerzya obniya,
wskutek czego pierwotne ich profile w zupenoci zatracia. Okna stare nale
obecnie do szczególnych wyjtków do takich wanie zalicza si w naszym zabytku
jedno zamurowane okno rodkowej apsydy.
Okien redniowiecznych wykroje
dwojakie: jednostronne, rozszerzajce
si tylko do rodka, czego nie wida z zewntrz, kib obustronne, w których
otwory okien
zaoone ukonie rozszerzaj si na obie strony muru, a najwszy
otwór wiata przypada mniej wicej w poowie gruboci ciany.
Dehio, jeden z najlepszycli znawców redniowiecznej architektury na Zachodzie,
przeciga geograficzne granico midzy tymi dwoma rodzajami okien
uwaa,
pierwszy rodzaj rozpowszechniony jest w niektórych czciach Wioch poudniowych,
caej Galii, drugi
Prowancyi
w caych Niemczech, Burgundyi Woszech pónotych krajach niema pod tym wzgldem wyjtków. Za to oba rodzaje okien
cnych.
pojawiaj si w Hiszpanii, pónocnej Francyi
w Anglii').
Stwierdzi pierwotny charakter okien na Rusi, wskutek póniejszych wyrbów
rzecz nie atwa.
Kijowie naprzykad mona natrafi na oba sposoby wykrojów.
i

i

i

i

s

s

i
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—
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Kom.

W

>)

Kron. hipacka.

')

K.

liist.
')

G.

Moklowski
szt.

VII, 1906,

Dehio und

i

M.

str.

G.

Bezold: Die

Maryan Sokoowski: Do
Komisyi.

liist.

szt. T.

Sokoowski: Do

dziejów budownictwa na Ru.ii Czerwonej (Sprawozd.

548-549).
kirchliche

dziejów arcliitektury

YII, str. 551).

Baukunst im Abendlande, T. I, str. 695. — Dr.
na Rusi Czerwonej. (Sprawozdania

cerkiewnej

.
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architektury bizantyskiej,

(a tylko

wewntrz widoczne), posiada tam midzy innemi cerkiew w.
koo awry peczerskiej, z poowy XII wieku, z której ocala
Obustronne

wykroje, zupenie jak w
Bazylego, zbudowanej na zamku

przedsionek').

romaszczynie,

okna niewielkiej cerkwi w.
ksit kijowskich
przy kocu XII w., a znajdujcej si teraz obok szcztku waów, okalajcych niegdy
wierzchoel< potnej góry nad Dnieprem -). Prócz okien wszystkich trzech apsyd,
dobrze zachoway si tam dwa stare okna na poudniowej cianie pod dacliem
póniejszej przybudowy, zamurowane od rodka w XVI lub XVII wieku. Mur zoony z cegy XII wieku, spajanej obficie zapraw mularsk, waciw wszystkim
zabytkom X — XIII wieku kijowsko-czernihowskiej grupj', wiadczy o pierwotnym

maj

wiadectwo to ma wielkie znaczenie dla
Caej ich dugoci, wobec zastawienia
czci póniejszym murem, stwierdzi nie mona;

stanie tych okien, a

architektury ruskiej.

w

dolnej

za

wynosi 2 m. Szeroko z wykrojami wynosi 0'65 m,
szeroko samego otworu w wietle 0'16 m. Okno jest waciwie tylko wazk
szpar (fig. 45). Okna o takich wykrojach charakteryzuj take budownictwo romaskie w wyw Polsce, n. p. w kocióku w.
mienionych wyej krajach
Wojciecha w Krakowie (fig 46), a nadto w takich miejscowociach jak: czyca, Prandocin, bocin, Tarczek (Radomska
gub.)
inne^) Nawet cerkiew w. Trójcy w Wilnie, prawdopodobnie fundacya z XVI w. ksicia Konstantyna Ostroskiego,
reszta

dug

i

i

posiada takie same okna^).
Jest jeszcze trzeci rodzaj otworów: okna szczelinowe, mae, wzkie jak szpara i tylko w jedn stron rozszerza-

jce si, do rodka. Te byy powszechne w stylu romaskim
bizantyskim po wieach klatkach schodowych, jak naprzyi

Okna cerkwi w.
Bazylego na zaniku ksiw Kijowie (XII w.)

Fig. 45.

cym

i

—

cerkwi monasterskiej w. Cyryla pod Kijowem, datujcej z roku 1140 1170.
O jakichkolwiek wpywach romaskich na Kijów w tym czasie mowy by nie
zatem waciwe wszystltie trzj'^
moe. Architeltturze bizantyskiej na Rusi
wszystkie trzy formy wyniós ten styl
formy okien równoczenie, co dowodzi,

kad w

s

e

Materyay wasne niepublikowane.
Niezawodnie do toj samej cerkwi, stojcej na miejscu wikszego dworu ksicego, w najbliszem ssiedztwie z cerkwi Dziesicinn, pierwotn katedr na mniejszym dworze i na samym
brzegu bardzo wyniosej i stromej góry nad » Podolem « Dnieprem — odnosz si dwie, rónej treci
rokiem 1188 pisze: B- to we ji-to
i daty notatki w kronice hipackiej. Ta kronika na str. 128 pod
esamena óict nepitbi cbhtofo Bacn^ita, ame CTonTt Bt KieB-fe na Be.inufeMt /iiBopi, BeJinKniMt CBaieHieMt
')

2)

i

(icpeineBieji-B),

jifecHna

reiiBapa

CKonoMT. FioproBLCKH.Mt

duBmn CBHTOc^aBOM-b
enHCKOBi, HryiieBbi n

bo

nepBMft a^hl, CB:imeHbiMi> MHTponoJinTOMt

BceBOJIo;^H'^eM'b,

BC

n

(riopbeBCKbiM-b)

apxnMaH,^pnTo.v

n coaBa Ha nnpt

CBaTnTe.aCKia

shh^b, h

neHepLCKbiMii

enHCos^aHi ea

SjiaaceHbiMt HnKn(t)opoMT>,

BacHJibeMt.

CBHieHoro MHTponojinTa HBKH({)opa, hhu
n ornycTn i, n paan^oniaca bocbohch
cca^a Be.;inKUH 6oro.iiio6nBbia Knasb PiopnKi,

Toii fly.^oBHbiii

KinHu; s ÓMma.

secejin,

za, pod rokiem 1197 na str. 152 pisze: Toro Hce ji-kTU
nepKOB CBaTaro BacHjita, bo bmh cBoe, b-b KueB*, na HosoMt
Dalej

ii

nryjienoMT.

^Bop-fe

.

;

CBameaa

MHTpOnOJIHTOM- HHKH(j)OpOMT. H ennCKOHOMT. BijIOrOpOflbCKblMT. AHflp-feaHOM-B

II

ómct

.

Be.!iHKiM-b cBamenieMi.

lOpeBbCKblMI. ennCKOICOM-b, MliCMHa

prawdziwsz zdaje si jest data pierwsza, a dwie róne
na powstanie kroniki zoyy si rozmaite róda.
szczkie wicz: Murowane
') Sprawozdania Komisyi
hist. szt. Kraków, T. IV i VI. — W.
kocioy wiejskie w Polsce redniowiecznej.
*) Sprawozdania, T. VIII, s,tr. LI— LII.
rcHBapa

bt.

nepBuii ;(eHb...

Sdzc

po

cegle,

wiadomoci atwo tumaczy okoliczno,

e

u
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skd przyby, to jest z Carogrodu '). Natomiast arciitektura romaska, jakkolwiek je take zosobna posiada, ale nigdzie nie jednoczy wszystkich rodzajów
okien razem tak, jak to czyni architektura bizantyska, chociaby tylko w samym
stamtd,

Kijowie.

Pantalemona pozostao jedyne okno
mae okienko nad gównym portalem. Fakt

Z pierwotnych okien cerkwi

w.

w rodkowej apsydzie, a moe drugie,
wskazówk nie tylko co do rodzaju okien tego jednego zabytku, ale co do
caej,architektury halickiej w okresie ksit, (dla braku innych pomników, z wyjtkiem
póniejszej cerkwi awry pod Starym Samborem-). Okno to, zamurowane na jedn
ceg, ma okrój prostoktny na zewntrz, a rozszerza
si skonie do rodka dopiero od poowy gruboci
ciany. Naley przeto do rodzaju okien o wykrojach
jednostronnych, architekturze bizantyskiej za wai

ten daje

i

ciwe przyznanych. Takiem

jest i drugie okienko nad
portalem, szeroko rozwarte tylko do rodka. Dawniej

owieca mogo
dnak

trzeba,

e

przedsionek pod chórem. Doda jestaroytno jego zupenie pewn

nie jest.

Z dawnej posadzki cerkwi

w.

Pantale-

mona

niema ani ladu. Do niedawna bya posadzka
z cegy, uoona pewnie w czasie przebudowy franciszkaskiej. Obecna skada si z kwadratowych

min

,1

'1

*•

pyt kamienia trbowelskiego. O pierwotnej posadzce
polewanych wnioskujemy na podstawie
z pytek
'i

z innemi ruinami w Haliczu,
wykazuj lady pawimentów, skadanych z kafli

analogii tego zabytku

które

polewanych rónej wielkoci (od 10—25 cm) ksztatu
kwadratowego, trójktnego w rodzaju klinków,
w. Wojciecli na rynku w Krakowie
(XII wiek).
albo takiego, jaki podany jest na rysunku przy
ruinie XI. Wszystkie powleczone byy szklist warstw polewy ukadane w odpowiednie wzory. Wymieni tu naley posadzki nastpujcych ruin: w. Spasa, I^oligonu, na Cmentarzyskach na >Cerkwiskach«, w. liii,
1911 roku: na Jeowie, koo Poligonu, na
a nadto dalszych odszukanych w 1909
Fig. 46.

Okno w apsydzie kocióka

i

—

i

,

i

Pobereu

na K^ryosie (Zototyj tik).
Z innych ruin wspóczesnych poza Haliczem wykazuje podobno taki pawiment
zamkowa cerkiew Zwenigrodu (po w. Bobrka), take siedziby udzielnego ksistwa,
z ziemi w pobliu dworu ^).
gdzie pytki glazurowane wydobywane
waciwoci ani architektury bizanPosadzki z takich pytek nie
liczne dotyskiej ani romaskiej, ale sztuki chrzecijaskiej w ogólnoci, na co
Angli.
Francy
austryackich
po
krajów
Europie,
od
wody po caej zachodniej
tam:
to rozmaitego ksztatu.
Czechach odkryo je w Welehradzie''),
i

s
s wyczn

s

i

W

S

i

')

Wodzimierz Wielki

>)

K.

Mokowski

i

— npnBeae MacTepti oTT. TpeKT-s (lironika
Sokoowski: Do dziejów budownictwa na

»nocjiaB'B

M.

.

Nestora pod rokiem 989).
Rusi Czerwonej. (Spra-

wozdania Kom. hist. szt. 1906, T. VII).
») M. Hruszewkyj: Icropin yKpaiim-PyCH, T. III. Oraz Sanncicii U. T. iai. Ul. XXXI.
wypalane z gliny i polewane, rozpo*) Podobne pytki czyli kafle, rozmaitej jakoci i ksztatu,
ruinach kocioa Cystersów
wszechnione byy w rednici wiekach zarówno i w sztuce romaskiej.
w Welehradzie, w gbokoci 2 m znaleziono dobrze zachowane fragmenty posadzki kaflowej, koloru

W
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s

na których wyciskane
wizerunki zwierzt, (wspinajcy si czeski
lew, gryf, jednoglowy orze); wszystko stylizowane, z napisem lub ornamentem
w otoku;

a) kwadraty,

rolinnym ornamentem zielono glazurowane (XV w.);
równolegoboki skone;
-d) pawimenty zoone z kóek, krzyyków itp. >).
Tego rodzaju kafle na Rusi, prócz Halicza Zwenigrodu, dobyto w Kijowie
midzy innemi przy fundamentach cerkwi Dziesicinnej z koca X wieku. Te kafle
b)

koa,

z

c) romby, czyli

i

s

zupenie gadkie, po jednej stronie z duym wycinitym wzorem, który ma by
zdaniem niektórych monogramem fundatora tej cerkwi ksicia Wodzimierza Wielkiego (BAtTA,HM6P).
Wspólnym rysem wszystkich kafli wschodnich
zachodnich jest ich grubo,
poczwszy od 172 2 cm w X wieku, zwikszajca si zwolna w nastpnych wiekach
do 3 cm
wicej. Ich ornamenty byy wyciskane w drewnianej formie podczas wyrobu; znakomicie
wypalone i zlewane glazurow powok po wierzchu tworzc
zw.
t.
tyezko, które w Haliczu bywa najczciej jasno-óte w tonie siarki lub czerwonobrunatne (jak w Kijowie). Czarne, zielone lub inne bywa na Zachodzie. Wreszcie
wspólne jest wszystkim jeszcze
to,
boki ich nie
prostopade, tylko skonie
podcite, dla lepszego osadzenia w zaprawie mularskiej.
Z innych charakterystycznych cech cerkwi w. Pantalemona zasuguje na uwag
motyw lasko w ani t. j. obstawiania na zewntrz apsyd, kopuli cian (niekiedy
w poczeniu z pilastrami) cienkiemi i bardzo smukemi trzonami pókolumienek. Motyw ten jest waciwy take caej architekturze chrzecijaskiej w wiekach rednich
rozpowszechniony zarówno na Wschodzie, jalc na Zachodzie. ródo tego rodzaju
ozdoby architektonicznej upatrywano przez duszy czas w sztuce lombardzkiej ^
ten dekoracyjny motyw znalaz tak rozlege zastosowanie na Zachodzie w sztuce
romaskiej, atwo to byo mona tumaczy, powoujc si na znanych krzewicieli sztuki
kamieniarzy lombardzkich »Comacinich«, zorganizowaredniowiecznej, na mularzy
nych w synne korporacye wdrowne. Ale jake wytumaczy ten sam objaw w stylu bizantyskim, w caej jego rozcigoci w krajach europejskich azyatyckich? Jake go
tumac/.y na wszystkich najstarszych pomnikach kijowskich czernihowskich, tudzie
na pomnikach innych miast Europy wschodniej, miast, natenczas politycznie kulturalw tym czasie,
nie z Kijowem zwizanych? Jak go wytumaczy w tych miejscach
gdzie wpyw sztuki romaskiej, tembardziej lombardzkiej, by niemoliwy? Motyw
odkrycia Melchiora de
ten, jak wiele innych, wyjaniy dopiei-o wane badania
kocioach
»).
Yogue w Syryi Centralnej na starochrzecijaskich
Laskowanie cerkwi w. Pantalemona w Haliczu, cechami podstaw kapiteli swoich
wysmukych trzonków, jest do zudzenia podobne do tego, co posiadaj kocioy
i

—

i

s

i

e

s

i

i

e

i

i

i

i

i

i

i

przewanie czerwonego, zoonej we wzorzysty geometryczny ornament. Drugi przykad w Czeciach
mozaikowej posadzili z kafli dostarczyy ruiny klasztoru Cystersów »HradiSt« koo Miincheiigratz,
zbudowanego w 1177 r. Z powodu przewaajcego koloru czerwonego, Viollet le Duc (Dictionnaire
de r arcliitecture franc. II. 26+) oraz J. E. Vocel: Ostatky chramu byvalelio klastera HraditS nad
inni odnosz je do pierwszej
lizerou. (Pamatky archaeologicke a niistopisne, 186.i, VI, str 22-34)
poowy XIII wieku. Wicej przykadów kaflowej posadzki z glazur lub bez niej dostarczaj kraje
niemieckie, nawet austryackie, francuskie, woskie (Mittieil. der k k. Zentralkom. 1905).
i

')

')
»)

J

Peteski

Mittheilungen der

k. k.

Zentralkom. 1862,

str. 48.

Oscar Mothes: Die Baukunst des Mittelalters
M de Yogue: La Syrie Centrale; Architecture

in Italien,

Jena

18S4, str. 100

civile et religieuse, Parls

i

nast.

1866-1877.
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romaskie, a odmienne w tern od grupy kijowsko-ezernihowskiej, gdzie system laskowania uywa kapiteli albo zupenie uproszczonych, w rodzaju obcitych doem
kostek lub klocków, albo najczciej nie zna ich wcale. Tam trzony pókolumienek
niby przylepione do ciany apsyd, tamburów, filarów
bez kapiteli i bez arkad
w dosownem znaczeniu »laskowanies u góry urwane zaokri
t. p. miejsc, tworzc
gleniem trzona lub doprowadzone do gzymsu okapowego, z którym si czy naksztat

s

jego podpór.
Gdy laskowanie jest tylko motywem estetyczno-dekoracyjnym, to pilastro wanie ma jeszcze nadto znaczenie praktyczne. Wewntrz opieraj si na niem gurty
uków, midzy którymi rozpinaj si sklepienia, a zarazem daje ono tym ukom
widoczn podstaw, przez co czyni zado wymaganiom optycznym. Nazewntrz pilarównoczenie wzmacnia ciany w tych
strowanie oznacza rozkad wewntrzny
ciaru sklepie i kopuy; suy przeta
miejscach, gdzie uki przelewaj na nie
rednich
potguj
si coraz bardziej i wyrastaj na
wiekach
w
któi-e
przypory,
za
wikszej mocy pilastry narone
Niekiedy
dla
gotyckim.
w
stylu
szkarpy
ogromne
dwa
stopnie
od cian, lub te pilastry pojebywaj zdwojone, to jest wystaj na
i

cz

dyncze bywaj stosowane w poczeniu z pókolumn, a dosy przykadów na te dwie
formy pilastrowania dostarcza chociaby grupa kijowsko-czernihowska, suzdalska t. p.
Tego rodzaju pilaster albo lizena z pókolumn jest waciwie czci takich
filarów czworograniastych (kwadratowych) lub krzyowych, w architekturze redniowiecznej powszechnie uywanych, w których samoistne rzymskie kolumny, przystawione niegdy do ciany lub filaru, po czterech jego stronach, z pobudek czysto
zespodekoracyjnych, zrosy si z nim potem w jeden konstrukcyjny organizm
baz
kapitelem.
wspóln
Zlanie
dwóch
ze
cao,
nierozdzieln
liy si w
postpowao zwolna z ogólnem pi-zeistoczeniem staczci osobnych w jedn
najstarszy przykad filarów, o których mowa, dostarczaj
rej materyi w nowe formy
ju kocioy z IV wieku w Azyi Mniejszej (Binbirkilisse w Lykaonii), gdzie przez Crowfoota Smirnowa oraz innych badaczy wydobyte skarby archeologii chrzecijaskiej
posuyy prof. Strzygowskiemu za podstaw do jego teoryi, by Azy Mniejsz
z dalszym Oryentem ogosi za ojczyzn sztuki chrzecijaskiej •). Prócz filarów
wyej wspomnianych, uywa architektura redniowieczna take kolumn omiograniastych lub oki-gych, które to wszystkie gatunki podpór posiada midzy innemi ruska
co do filarów
arcliitektura kijowsko-czernihow ska. Dlatego w danym wypadku
one
romaskie,
tak jak
decydowa,
trudno
pilastrów cerkwi w. Pantalemona
stanowczo bizantyskie, gdy maj form caej architenie mona twierdzi,
kturze redniowiecznej wspóln.
Wszystko, co powiedzielimy dotd o organi cz n y m rozwoju konstrukcyi
stylu bizantyskiei^o romaskiego, t. j. architektury chrzecijaskiej wogóle, wystpuodjcej w wiekach rednich w postaci zróniczkowanych trzech gównych systemów
nosi si prawie wycznie do Wschodu. Zachód w tej twórczej pracy nie bra znaczniejszego udziau i po najwikszej czci sam przyswaja sobie stamtd rzeczy gotowe.
dlatego niejednokrotnie rzeczy te wyIch przewodniej twórczej myli nie rozumia
na Zachód, popaday
przeszczepione
geniuszu,
twórczego
wzory
Cudne
pacza.
Zachód
tych zdobyczy nie
dopóki
dopóty,
z reguy w stan dekadencyi. To byo
wiata.
Zacz od stylu
przetrawi wasn prac. Wtenczas stworzy inny cud
niemiertelny styl gotycki.
romaskiego, a wyda swój wasny
i

i

i

cao
i

i

i

e

i

s

es
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—
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Josef Strzygowski;

Kleinasien ein Neuland der Kunstgesehichte.
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w.

Pantalemona w Haliczu,
pod wzgldem planu
konstrukcyi
budowl wybitnie bizantysk, dzieli reszt form architektonicznych (rodzaj okien,
pilastrowanie, laskowanie, profile cokoów
gzymsów, filary t. p.) z architektur
romask o tyle, o ile zapas tych form obu stylom jest wspólny, czyli mówic dokadniej, o ile romanizm tkwi w architekturze oryentalno- bizantyskiej, stanowic
•obok niej drug
na jednym pniu sztuki starochrzecijaskiej, która na pocztku nowej ery
do Arabów, wzgldnie wieków rednich, rosa i kwita wci czerpaa nowe twórcze soki z dawnych praktyk Wschodu ').
Do rozpatrzenia pozostaje jeszcze druga nierozdzielna
skadowa zabytku
halickiego
jego rzeba, uznana za »czysto-romask«.
Cerkiew

i

i

i

ga

a

i

cz

—

b)

Ornamentyka.

Chrzecijaska ornamentyka plastyczna
linearna, rolinna

i

jest trojakiego rodzaju:

geometryczno-

figuralna.

Geometrycznolinearny

ornament skada si z linii lub figur geometrykrgów, kwadratów, wieloktów, przektni
p. konfiguracyi, sztucznie poprzekadanych
poczonych z sob niekiedy w bardzo skomplikowany wzór.
Ten rodzaj ornamentu, oparty na chodnem matematycznem wyliczeniu jak twierdz
niektórzy, wrodzony ludom arabskim, rozwija si pocztkowo w sztuce chrzecijaskiej na Wschodzie, a od VII wieku sta si podstaw wasnej sztuki arabskiej,
która nastpnie wraz z religi mahometask
zwycistwem Arabów zdawia tamsztuk
tejsz
chrzecijask, przejmujc do pewnego stopnia na siebie jej spadek.
Wskutek ustawy Koranu, zabraniajcej przedstawie figuralnych, ornament linearny
zapanowa prawie wycznie niepodzielnie w sztuce arabskiej dlatego swój matematyczny, oschy szablon rozwin w najrozmaitszych wzorach waryantach, przez
-co stworzy jedyn w wiecie ornamentyk geometryczno -linearn »arabesków«.

— z kó,

•cznych

i

t.

i

i,

i

i

i

i

—

W

sztuce chrzecijaskiej ten rodzaj

przemysu artystycznego

—

ornamentu ze swojej dawniejszej dziedziny

rozszerzy si na mozaik (opus alexandrinum
i opus
grecanieimi^), na tkaniny
malarstwo freskowe
miniaturowe*), wreszcie
na ornamentyk architektoniczn. Najwiksze zastosowanie wród krajów europejskich
znalaz w pastwie moskiewskiem, gdzie wród ubocznych
miejscowych wpywów
jego charakter ksztaci si wyrabia dalej na tle bizantyskiem wytworzy poniekd
przez to osobny '>styl rosyjski* ^).
Czysty geometryczno linijny ornament w sztuce chrzecijaskiej, t. j. bizantyskiej
romaskiej, pojawia si rzadko. Najczciej czy si on z drugim rodzajem,
z ornamentem rolinnym w ten sposób,
np. koce wszelkich plecie lub
innych kombinacyi linijnych czyli odygowych rozwija z reguy w pojedyncze listki
albo cae ich pki, kwiaty, palmety, rozety
t. p. szczegóy
stylizowanych wzorów,
zaczerpnitych
z motywów antycznych,
wprost z otaczajcego wiata flory.
Motywy czysto rolinne spotykamy jeszcze najczciej na kapitelach kielichowyci
=*),

i

i

i

i

i

e

i

bd

bd

Józef Peleski: Geneza

i
rozwój pierwszych kocioów, Lwów 1907 (Odbitka z "Przewomarzec, kwiecie i maj).
-)
C)ven Jones: Graiiimatik der Ornamente, London 1868, (Byzantinische Ornamente), str. .'iS.
') Bock:
Byzantinische Purpurstoffe mit eingewebten cieugriechischen Inschriften. (Zeitschr.
d. bayer. Kunstgewerbevereins, 1904).
*) Charles Diehl: Manuel d'Art Byzantin, Paris 190(), str. (i(i5 i 621.

')

dnika nauk.

'')

i

A. A.

liter.«

1907, za

Baaszow:

A.iib6oM'b

pncyHKOBi. pyccKO-BHsaBTiScicaro

ctiijim,

MocKsa.
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lub koszykowych, jako daleki, a niekiedy mocno zbarbaryzowany pogos idealnie
piknych form antyku.
Do tego rodzaju ornamentyki geometryczno- rolinnej
trzeba zaliczy i rzeby cerkwi w. Pantalemona.
Trzeci
ornament figuralny, zaczerpnity take z kreacyi antycznych
lub wprost ze wiata fauny albo istoty ludzkiej,
si bardzo cile z poprzednim

—

—

czy

e

rodzajem ornamentyki rolinno-linijnej w ten sposób,
czasem na jaki dekoracyjny
motyw skadaj si wszystkie trzy wymienione rodzaje ornamentyki. Ornament
figuralny jest takim dopóty, dopóki rozmiarem
dekoracyjnym sposobem przedstawienia swoich bajecznych lub rzeczywistych kreacyi nie wykracza poza granice
zwykej ornamentyce waciwe, a nadto, dopóki wystpuje w cisym zwizku z inriymi
rodzajami ornamentyki. Zwierzta za albo ludzie, pojedynczo lub w grupach, scenicznie pojte i obrazowo przedstawione z chci zblienia ich do prawdy naturalnej,,
wychodz z zakresu ornamentyki tworz osobny dzia, tak zwan plastyk czyli
i

i

rzeb waciw.
Z

gatunków ornamentyki; wyej wymienionych, najbardziej zastosowan
bya w cerkwi w. Pantalemona, jakote w architekturze starohalickiej wogóle, ornamentyka rolinna, charakterem swoim podobna do tej, jakiej uywao wówczas
budownictwo romaskie we wszystkich krajach zachodnich, j. w krajach z kocioem
rzymskim zwizanej Europy. Motywy nowe stare przeistoczyy si tutaj w now cao.
Wród nowych motywów, najczciej wystpuje winorol z winogronami, licie
kasztanu, dbu, cyprysy, palmy, tatarak, pdy sznurkowe skrcone u góry w zwoje
limacznic, a nadto inne listowie niejasnego pochodzenia. Z motywów starych —
akant liciasty
cigy, rozety, palmety t. p. ornamenty surowe, silnie zmodyfikowane zbarbaryzowane, owiane duchem nowej historycznej epoki.
Wykonanie takiego ornamentu w rzebie moe by dwojakie: wklse czyli
trzech

t.

i

i

i

i

wydrone w
Pierwsze

w

kamieniu (Koilanaglyph, Reliefs en creux) i wypuke (Basreliefs).
architekturze chrzecijaskiej prawie zupenie nieznane, drugie imtomiast

powszechne
w niem wystpuje jeszcze dwojaki sposób albo styl opracowania:
styl pierwszy stanowi paskorzeby, które nie tylko, e
wypuke, to jest podnoszce si nieco ze swego ta, ale nadto ich i)o\vierzchnia jest wypuke zaokrglon
zaokrglone s ksztaty konturów, napi-zyklad poszczególnych zbków lici
p.;
styl drugi za stanowi wzory, które chocia w zasadzie
wypuke jak pierwsze,
ale maj powierzchni wkls i we wszystkich, nawet najdrobniejszych szczegóach
i

s

i

i

t.

s

wyabian. Rowki

tych

obie s

albo

wydrone okrgo,

s

albo prosto nacinane

pod ktem. Odpowiednio do tego
ostro
gsto zazbione kontury wszystkich
lici (np. starochrzecijaskiego akantu lub palmety), lici zrazu drobnych, potem nieco
szerszych
wikszych t. j. lancetowatych. Styl pierwszy opar si prawdopodobnie
na tradycyach sztuki antycznej '), drugi
na helenistyczno-oryentalnej z tak zwanego okresu rzymskiego -). Oba style tej ornamentyki weszy w skad sztuki romaskiej za porednictwem artystycznych wyrobów
budownictwa kocielnego, przedewszystkiem we Woszech, które dugo zostaway pod wpywem sztuki wschodniej,
potem w innych krajach, które wpywowi Woch ulegy «).
i

i

—

i

')

T.

Riegl: Die

Grundlagen zu einer Geschiehte der Ornamentik, Berlin
und Wien 1900, (Tebessa).
H. Sam per: Das Fortleben der Antike in der Kunst des Abendlandes. Esslingen.
A. Dell li: Album. Byzantinisches Ornament in Italien.
A.

Stilfrageii.:

Wieland: Ein Ausflug
2)
')

ius altchristliche Afrika, Stuttgart

189.H.

—
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w ornamentyce widzimy,
motywy sztuki
Jak w architekturze, tak te
helenistycz nej yj dalej w sztuce chrzecijaskiej, a karmic si wieymi sokami historycznej epoki, przeksztacaj si zwohia w now sztuk chrzecijask,
zacierajc nieli^iedy za sob nawet lady swego pochodzenia. Oba style redniowieczne,
bizantyski romaski, wzgldnie gotycki, z chwil gdy stany na szczycie swego
rozwoju, zatary pod kadym wzgldem pochodzenie swoje od sztuki staroytnej,
tak samo, jak to uczyniy przedtem style staroytne wzgldem sztuki oryentalnej.
Zdanie '>ex nihilo nihil fit« jeeli gdzie, to przedewszystkiem w ornamentyce
znaczy najwicej. I tak naprzyklad odygowy akant rotacyjny, zakrcajcy si to
w jedn to w drug ston, uywany chtnie przez Rzymian, pozosta nadal w sztuce
i

i

e

proste, nieskomplikochrzecijaskiej, tylko jego charakter uleg zmianie o tyle,
wane listki zajy w nim miejsce bogato sfaldowanych. Fragmentaryczny system
odygi, spitej w pewnych równomiernych odstpach duym liciem, zastpia nieskoczona falista linia odygi upi-oszczonego akantu, albo najczciej symbolicznej
winoroli. Do pónych stosunkowo zabytków tego rodzaju przeradzajcych si motywów helenistyczno-rzymskiej sztuki nale, midzy innemi, paskorzeby z rozetami
w St Denis na rzymskim supie w Cussy midzy Dijon Salon-sur Saone we Francyi '). Tego rodzaju wzory, jako bardziej oparte na tradycyach sztuki rzymskiej,
illustruj styl pierwszy.
afrykaskich greckoJeszcze wikszym zmianom uleg w krajach azyatyckich
rzymski akant, który za Konstantyna Justyniana przez sprowadzonych ze Wschodu
majstrów przyj si w Bizancyum, a potem we Woszech. Kontury lici tego ornamentu, który szed z tamtej strony ródziemnego morza, miay drobne i ostre zazbienia,
a na swojej powierzchni wklse skonie pod ktem nacite obienia -). Skonno ludów oryentalnych do geometryzacyi motywów rolinnych opracowaa take po swojemu
i

i

i

i

i

odygowy

akant,

ujmujc go zawczasu w oschy matematyczny

szablon.

Dowodów

ta-

kiego traktowania motywów antycznych, jeszcze za czasów rzymskich, dostarczaj nam
niektóre zabytki z Azyi Mniejszej. Fryz teatru i kapitel wityni w Patara, oraz fryz
wityni w Afrodisias (Karya). drzwi wityni Augusta w Ancyrze (Galacya), i t. p.
fragmenty w gbi Anatolii, zdaniem ich badacza Teziera pochodzce z pierwszego
wieku po Chrystusie,
niemal identyczne z niektórymi fragmentami rzeb z epoki

s

justyniaskiej,

bizantysk

które

poda Salzenberg w swoich cennych studyach nad sztuk

^).

Ju

po ogoszeniu studyów Salzenberga zmienia poniekd nauka swoje zapatrywanie na dzieje sztuki redniowiecznej. Za zezwoleniem sutana bya dan wtenczas piewszy raz
poznania tych nieocenionych skarbów, ukrywanych
do tego czasu pod tynkami w. Zofii w Konstantynopolu, przemienionej na meczet,
zabytkami
tudzie innych budowli tamtejszych, których
z podobnymi
we Woszech pónocnych i poudniowycli, w tak zwanej Wielkiej Grecyi, pozostajcej

a

mono

czno

Owen Jones: Grammatik

der Ornamente, London 1868, str. .o3
ciekawe pod tym wzgldem rzeby, kapitele, architrawy i inne kamienie, pochodzce z rzymskich i starochrzecijaskich budowli w Dalmacyi i pónocnych Woszech, znajdujemy
w pracy: Dr. Josip BrunSmid, Kameni spomenici hrvatskoga Narodnoga muzeja u Zagrebu.
•)

O Niezmiernie

(Yjesnik hrvat. Arheolokoga drutva, Zagreb 19il, str 6B-144). Tam znajdujemy kapitele z pierwszych wieków naszej ery, pokryte niewypracowanym liciem akantu, jak na cerkwi w. Pantalemona
w Haliczu (N. 524 i 526) i ostrozbkowym, jak w S. Yitale w Rawennie i po innych miastach pónocnych

Woch

(N.
')

fj49,

.Ti2-545).

W. Salzenberg:

Altchristliclie

Baudenkmaler von Konstantinopel V -XIIJahrh., Berlin

1854.
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zrozumiaodrazu bya widoczn
ostrozbkowego szablonu z upodobaniem do geometryzacyi motywów rolinnych, to najcenniejszego materyau w tym
kierunku dostarczyy badania sztuki starochrzecijaskiej w Syryi rodkowej '),

do IX W. pod rzdami carów bizantyskich

O

ile

waciwe ródo

jednali chodzi o

i

tego

t. d.
2), Azyi Mniejszej
Oprócz wpywa pierwiastków arabskich na charakter ornamentów chrzecijaw pastwie
perski, z tego tytuu,
skich, dopuszczaj jeszcze niektórzy
bizantyskiem mogli znajdowa zajcie rzemielnicy i artyci perscy. Z zabytków
perskich, których ornamentyka posiada poniekd zblione rysy do produkeyi chrzecijaskich, wymieni mona szczegóy z miejscowoci: Tak-i-Bostan, Bi-Sutun,Tak-i-Ghero
Coste w swojem dziele o Persyi, tudzie stai"sze w Persepolis.
etc, jakie podaj Flandin
Z motywów tamtejszych uderza najbardziej baza z VI w., zoona z trzech poduszekechinusów, przedzielonych dwoma lobami-trochilusami (typ bazy joskiej) spotykane
w ornamentyce bizantyskiej due, ostrozazbione pokryte prostymi i równouoonymi rowkami icienie palmowe naksztat wachlarza (jak np. kapitele w. Sergiusza
w Konstantynopolu '). Nawet .Mezopotamia nie pozostaa moe bez pewnego wpywu
na ksztacenie si sztuki chrzecijaskiej *), co niezawodnie najjaskrawiej wystw owych rzebach
puje w ornamentyce figuralnej, a nadewszystko w miniaturach
wzgldami
wielu
które
pod
i)rzypozwierzt drapienych, na kocioach romaskich,
minaj analogiczne sceny okrutne krwioercze na paacach assyryjskicli perskich.
Jeszcze bogatszym od wiata flory by wiat fauny. Najrozmaitsze okazy
zwierzt skrzydlatych czworononych, jakby wyi)uszczone z arki Noego (przedstawionej tak nawet na niektórych freskach) a nadto i)rzeróne ich kombinacye. skrzyowane w fantazyi redniowiecznycli ai-tysiów na istne potwory dziwolgi, ywo
przemawiajce do wyobrani bogobojnego tunui, nie wykluczajc wszelkiego rodzaju
smoków
wszystko to miao jakie prawo do czatowania
demonów, dyabtów, mij
witych, na mozaikach freskach,
kocioów,
na
kai-tach
ksig
cianach
na
sztuk chrzecijask, trzymajc dom Chrywszdzie przenikajc wszystko,
nauk Jego pod jak dziwn opiek, moc stra. Obok zwierzt
stusa
dekoracyjn i-ol odgrywa jeszcze czowiek, górujcy nad tym wiatem zwierzt
rolin. Gowa t. j. maska ludzka staje si licznie stosowanym motywem.
znaczenie tego rodzaju kreacyi w sztuce redniowiecznej byo
Pochodzenie
dugo rzecz niezdecydowan sporn, a prawda tym razem, jak w wielu innych
wypadkach, niezawodnie znajduje si wporodku. Jak bowiem zupenie mylnem byoby
poczytywa je za wytwór fantazyi ludów pónocnych w celu dekoracyjnym, tak
uwaa je wycznie za wytwór poudnioz drugiej strony byoby niesusznem
wzrost tej ornamentacyi zoyy si liraje
symbolicznem.
Na
przeznaczeniem
wy z
poudniowe pónocne z pobudek dekoracyjnych symbolicznych.

Egipcie

i

wpyw

e

i

i

i

i

i

i

i

i

—

i

i

ca

i

wan

i

i

wac

i

i

i

i

i

M. de Vogne: La Syrie Centrale, Architecture civile et religieuse. Paris 18fi5-1877. W nadkocioa
w El-Baza, prawdopodobnie z V wieku, objawia si wyranie prd schematyzacyi geoprou
metryzacyi, waciwej szczepom arabskim. Tene sam styl ostrozbkowy charakteryzuje take orna>)

i

ment koptyjski na »cancellacli«, sarkofagach, wyrobach wschodnich tp.
Crum: Coptic
') Riegl: Koptische Kunst, (Byzautinische Zeitsehrift, Leipzig 189S, str. U i). ~
mouuments, Caire 1901. - Gayet: L'Art copte, Paris 1902. — Strzygowski: Koptische Kunst.
Cataogue genera des antiuites egyptiennes du musee de Caire, Yienne 190!-. — K. Woermann.
i

Geschichte der Kunst,
')
«)

II.

1905, str.

25—28.

Karl Woermann: Geschichte der Kuiist, II, 1905, str. 28.
Josef Strzygowski: Das orientaisclie Italien. (Mouatsheft

fur Kunstwissenschaft

I,

19i

9)
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Ilo

zwierzt w tego rodzaju oniamentyce, która swoimi korzeniami tkwi
niezawodnie w gbokiej staroytnoci ludów wschodnich, na pocztku ery chrzecijaskiej bya jeszcze nie wielka. Potem wci wzrastaa, co zauway mona na
syryjskich
bizantyskich miniaturach od IV -XII wieku'),
w wiekach rednich
przybraa zdumiewajcy zakres. Do ryby, delfina, gobia, pawia baranka z katakumb, przyczyy si potem rajskie ptaki wród winogron, strusie, ory, spy, jastrzbie, pelikany, koguty, ptaki botne
Z czworonogów: lwy, tygi-ysy, pantt-ry
p.
wielbdy jedno- i dwugarbe, szakale, nawet wilki, niedwiedzie, koziotogi, jelenie
i fantastyczne centaury,
kanikuy
p, oraz wiele innych zwierzt. Z pazów: smoki,

a

i

i

i

i

mije, jaszczurki

i

t.

t.

we.

Obecno tak licznych reprezentantów fauny poudniowej w sztuce krajów
pónocnych moga by zagadkow tak dugo, dopóki na sztuk chrzecijask zaj)atrywano si jako na wytwór I^tzyniu. W dzisiejszym jednak czasie zapatrywania
te stanowczo uzna trzeba za przestarzae
nie odpowiadajce rzeczywistej prawdzie.
Albowiem w miar tego, jak postpuj badania w tym przedmiocie w rozmaitych
krajach, przybywa wci coraz to wicej materyau dowodowego na okoliczno,
i nie Rzym, lecz przedewszystkiem AYschód, to znaczy kraje po tamtej stronie
morza ródziemnego byy ródem
wzorem sztuki chi-zecijaskiej w jej rozmaityih rodzajach
praktykach stylowych niemal a po wieki rednie. I nawet ten sam
i

i

i

starochrzecijaskiej

e

redniowiecznej nader charakterystyczny,
przepeniona caem mnóstwem okazów poudniowej fauny
flory, w zupenoci ten wniosek popiera
nie mówic ju o widocznych dowodach
w architekturze, o czem bya mowa wyej, tudzie o caym szeregu innych danych
(n. p. wyrobienie
zasadniczych typów ikonograficznych) w malarstwie, w mozaice,
rzebie t. p., jak najcilej z najstarszym kultem chrzecijaskim zwizanych, a co'
ju weszo w skad sztuki chrzecijaskiej w samym jej zarodku.
Ta wielce ciekawa ornamentyka rolinna
zwierzca nie jest bynajmniej wywasnoci samej sztuki chrzecijaskiej. Mimowoli wypada tu zwróci jeszcze
uwag na niezmiernie wany materya zawarty w sztuce ydowskiej, identyczny niekiedy z tem, czem odznacza si ornamentyka
sztuka chrzecijaska.
Do takich ornamentów trzeba zaliczy przedewszystkiem rzeby na kamieniach
grobowych, jakie napotka jeszcze mona po starych cmentarzach, tak ydów niemieckich jakote wschodnich Karaitów, gdzie motywy rolinne, winogrona, ijlecionki,
kwiaty lotosu
t. p.,
tudzie gobie, Iwy, tygrysy, koziorogi
inne symboliczne
zwierzta
zupenie tak samo przedstawione, jak w ornamentyce chrzecijaskiej*).
Przeliczne
tu zwaszcza, a pod niektórym wzgldem bardzo do chrzecijaskicli
zblione, malowania cienne starej synagogi w Kamionce Strumiowej w Galicyi ').
Obok motywów rolinnych, najbardziej godny uwagi jest wiat zwierzt poudniowych
pónocnych, ptaki
czworonogi, przedstawione w sposób staranny naiwny.
Nie brak tu prawie niczego, czem bawi nas styl romaski. Do tradycyjnych okazów
poudniowych doda artysta otaczajcego okazy pónocne, nawet takie, jak wrony,
rys, dla sztuki

jej

ornamentyka

i

jest

—

i

i

i

czn

i

i

s

i

s

i
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ne.

—

i

Wadimir

Dr. E. Diez

Wien

Kunst,

i

Stasow: CdasHHCKia u boctoihuh opaaMeHTt, Tabl. VII, XIY, CXXI, CXXIV in& dr. J. Quitt & J. Strzygowski: Ersprung und Sleg der altbyzantinischen

1903. str.

i

II

i

nast.

Takie kamienie grobowe spotykaem midzy innemi na najstarszych cmentarzach ydowskich
i karaickich
w Wiedniu, w Haliczu, w Sanoku, w Kijowie i innych miejscowociach.
') Pierwsza wystawa architektury, rzeby i malarstwa we Lwowie, w roku 1910. Rysunki i zdjcia kolorowe, wykonane przez archit. Mczyskiego z Krakowa.
-)
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Miasta
niedwiedzie, wilki t. p., z poudniowych za take mapy.
\varOtvne, otoczone murem, które niezawodnie winny przypomina biblijne grody
palestyskie, maj witynie kopulaste, których zewntrzny widok, ksztat okien,
sklepie kopu, pokrytych kolorow dachówk, jest najzupeniej podobny do cerkwi
bizantyskich na starych miniatui-ach. Nawet tradycyjna u chrzecijan winorol jest
tu niemniej posj^olita, z charakterystycznemi winogronami, skubanemi przez ptaki
rajskie. I chociaby niejeden szczegó dosta si do tej sztuki ydowskiej z chrzecijaskiego otoczenia, zawsze to jeszcze — wobec waciwego ydom konserwatyzmu
motywów w ornamentyce
zasób form
religijnego
tej rzeczy nie zmienia,
sam
lub
bardzo zbliony. To daje
przewanie
ten
ydowskiej jest
chrzecijaskiej
dostateczn podstaw do wnioskowania o wspólnej ojczynie wspólnem pochodzeniu
przynajmniej w samych
ornamentyki chrzecijaskiej
ornamentyki ydowskiej
sroki, bociany,

i

i

—

e

i

i

i

—

i

jej

pocztkach.

Zwierzta w sztuce zachodniej rozpowszechniy si najbardziej dopiero od XI
pochodów krzyowych. Potem rozwiny si ich motywy
wieku wskutek handlu
dosy samoistnie, a od XII stulecia zdobyy sobie w heraldyce prawo obywatelstwa.
Od XIII XIV w. stylizuj si zupenie swobodnie wedug surowych zasad gotycyzmu, gdy na Zachodzie powstay ju wasne fabrykacye wszystkich tych j^rzedmiotów,
które do XI wieku trzeba byo po najwikszej czci sprowadza ze Wschodu. Od
hemy ryczerzy, ale nabray wzicia
tego czasu zwierzta zdobiy nie tylko tarcze
w ornamentyce rzebie arcliitektonicznej *).
Cerkiew w. Paiitalemona w Haliczu w teraniejszym stanie nie okazuje wprawdzie adnyclij ladów ornamentyki figuralnej, ale nie ulega to prawie adnej
wtpliwoci, e posiaday j inne cerkwie kamienne w Haliczu, o czem wiadczy
i

i

i

i

gowa

i)rzy ruinach cerkwi Bahowiszczeskiej. Lepiej to podopiero przysze badania za pomoc rozkopów. Tymczasem
wiadczy o tern take architektura Chemu, która bya przedueniem architektury
Halicza, wprowadzonej przez ksicia Dani do tej jego nowej stolicy.
I{ronika donosi o piknie rzebionym portalu jednej z cerkwi w Chemie, o jej
potnych arkadach podkopuowych, opartych na rzebionych gowach ludzkich,
o ogromnym orle dwugowym na szczycie jednej wiey, o chrzcielnicy z czerwonego
n.

p.

twierdzi

lwa, znaleziona

bd

mogy

marmuru, otoczonej gowami mij, a sprowadzonej do Chemu z Wgier.
Powoa si tu mona nawet na rzeby ksistwa suzdalskiego, gdzie równie
luki arkad opieraj si na lwach ^), ciany za s pokryte bogat paskorzeb,
skadajc si z lwów, tygrysów, centaurów, motywów rolinnych, niekiedy w rodzaju kwiatów lotosu, tudzie z postaci ludzkich (witych), a celuj w tem najbardziej tego rodzaju arcydziea, jak sobór pod wezwaniem w. Dymitra we Wodzito, jak
inne, zbudowane okoo 1200 r.
mierzu nad Klazm, cerkiew na Nerli
s).
twierdz niektórzy, pod niemaym wpywem architektury Halicza
O znaczeniu tych bestyi w sztuce chrzecijaskiej pisano wiele. Jedni
przypisywali im znaczenie symboliczne, drudzy dekoracyjne. Otó nie ulega prawie
adnej wtpliwoci, e pierwszy drugi wzgld mia tu miejsce. Zwierzta potwory
i

i

i

i

i

i

Mayer: Heraldisches ABC -Buch. str, 604
Podobnych przykadów naliczy mona na Zachodzie wielk ilo, gdzie Iwy rzebione tworz
Bayern, Miinchen;
t.
podstaw uków, archiwolt, kolumn
p. (Kunstdenkmaler des Konigreiohs
»)

2)

i

Heft

13,
»)

1908, str. 14).

Berekow:

Kommisii V,

str. 132).

O

Xni

b. (Trudy Wladim. uczonoj
xpaMaxT, RuaAnwipo-CysflajitcKaro KHaHcecTBa XII—
HcTOpia pyccKaro ncKyccTsa, MocKBa 1910, str. 8.

— Hropfcrpaóapt:
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:

od dawien-dawna w podaniach narodów wschodnich na tle poj
zem. Nie przestay one nigdy w tym charalcterze
w wyobrani
ludzlfiej
dlatego ugruntowa si mpgy w i-eligii
sztuce chrzecijaskiej, jako
rzeczy widome, znane i zrozumiae, suce za wyraz rzeczy niewidomych, mniej
znanych
mniej zrozumiaych. Takie byo prawo zwierzt w nowej religii i sztuce.
To otwierao sztuce wielk pontn dziedzin rzeczywistoci wyobrani, za czem

wystpoway

o

dobrem

y

i

i

i

i

i

poszli redniowieczni artyci
z

i

i

stworzyli na

rzeczywistoci i z bajki.
bestyaryuszu zajmuje pierwsze

W

fizyologus,

wzity oczywicie

z

tej

podstawie swój

wasny wiat, zoony

—

pustyni
tak opowiada o lwie

miejsce

greckiego,

król

Staroruski
jego znaczeniu

lew.
i

w chrzecijastwie:
»Kiedy lew pi w

swojej jaskini, czuwaj jego oczy i otwór do jaskini jest mu
widoczny. Zupehiie jak ten Salomon, mówicy w jjieni ja pi, a serce we mnie
czuwa. Ciaem zasn Pan Bóg na krzyu, a bóstwo jego czuwa po prawej rce
Ojca, nie zadrzemie ani nie unie, strzegc Izraela.
Gdy lwica rodzi szczeni,
rodzi je nieywe i chroni je trzy dni, dopóki nie przyjdzie ojciec, nie dmuchnie mu
w twarz i nie podniesie go. Tak samo i Pan Bóg Wszechmocny, ojciec wszystkich,
podniós trzeciego dnia swego syna pierworodnego
przedwiecznego. Pana Boga
naszego Jezusa Chrystusa, aby zbawi zwiedziony i"ód ludzki«.
Podobnie w centaurze syrenie, w ich dwoistej naturze, jak niemniej i w innych
zwierztach, upatrywano moralny zmys. Syrena i centaur podobiestwo swe bior
:

—

i

i

przeciwnych si« ').
Bestyaryusze, jako budujca lektura,
cijan w wiekach rednich
std pociiodzi
z

byy

szeroko rozpowszechnione u chrzeich wpyw na sztuk.

potny

i

Wszystkie wyej omówione rodzaje
style ornamentyki weszy w skad budownictwa romaskiego halickiego, a wiadcz o tern fragmenty rzeb przy innych
ruinach w Haliczu znalezione, chocia sama cerkiew w. Pantalemona nie daje podstawy do tego rodzaju uogólnienia.
Rzeby cerkwi w. Pantalemona, dotd zachowane, wchodz wycznie w zakres
liniowo-geometryczno-rolinnych motywów i
nie tylko jednemu romanizmowi
waciwe. Jest bowiem rzecz nader ciekaw wan,
cay ten zapas ornamentyki,
którym tak hojnie posugiwaa si rzeba kocioów romaskich na Zachodzie, w caoci niemal wystpuje znacznie wczeniej na m i n a t u r a c li bizantyskich, a std
na zachodnich-), t. j. na miniaturach wszystkich tych ludów, których religia, kultura
i

i

s

e

i

i

i

W

wiekach reKarniej e\v: «I>a3iojior'& n ero jiuTepaTypiiaa ncTopia, str.161— 162, 242—243. byo jeszcze prawdziwych nauk, ani rzeczywistej naukowej metody, ale byy przygotowane
pocztki w tym kierunku. Midzy innemi zamiowanie do nauk przyrodniczyci zaznaczyo si w symboliczno-religijnych bajkach, zaczerpnitych ze wiata zwierzt, a szerzonycli naokó przez t. zw. Physiologus. Do tego samego zakresu redniowiecznej wiedzy naleao take mistycznie pojte » Uni-Bersurnt
')

dnich nie

Hrabanusa Maurusa. Ciem en s Baeumker: »Die europiiische Philosophie des Mittelalters«. (Die
Kultur der Gegenwart I, Abteil. V, Berlin u. Leipzig 1909, str. 309-310).
O I malarstwo miniaturowe na Zachodzie wzorowao si w wysokim stopniu na wschodniem,
a nawet stamtd zostay zaszczepione gówne typy i przedstawienia ikonograficzne. Oprócz samego
charakteru tych przedstawie, wiadcz o tem napisy i stae sygnatury greckie tego rodzaju przedstawie, jak Boga Ojca (A— 2), Chrystusa Pana (12— XS), Matki Boskiej (MP— eor) i t. p., które, jako
wyrane lady dawnych wpywów sztuki wschodniej nawet pod tym wzgldem, przeyy pierwszy
J.

Peeski.
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W

nich wystpuj te same mosztuka wicej lub mniej zalen bya od Bizancyum.
tywy ornamentyki, które identycznie albo z pewnemi zmianami interpretowane
utrzymane w stylu
w kamieniu przez zachodnich rzebiarzy. Rysunki te nie rzadko
architektonicznym, najczciej jako cale cerkwie albo jako okna, portale i t. p.
pierwszym wypadku mona si przekona o pokrewiestwie architektonicznych
form tych cerkwi z budownictwem romaskiem, najbardziej za o systemach dwu-

i

s

s

W

dzielnych

i

trójdzielnych okien, biforya

bardzo waciwych,

w drugim za

—

i

o

zwanych kocioom romaskim tak
motywach ornamentyki liniowej, geometry-

triforya

i

s

ozdobione, o kolumienkach,
rolinnej lub figuralnej, którymi te portale
zwierzt, co wszystko
i
figurach
maskach
rzebionych
obstawione, o
któremi
romaskich.
Nie powinno
razem tak wielce charakteryzuje portale kocioów
owa architektura miniatur jest odzwierciedlenawet dwóch zda co do tego,
form i rzeb z praktyki i z otoodzwierciedleniem
rzeczywistej,
architektury
niem
zw. romaski styl na Zachodzie,
dugo
t.
na
wyprzedzajcych
zatem
czenia wzitych, a
mowa')których
tu
miniatury,
o
skoro wyprzedzaj go nawet
Nie podajc w wtpliwo pewnego wpywu i znaczenia sztuki zachodniocznej,

s

by

e

>

e ywio

grecko-oryentalny, (od Konprzyzna przecie trzeba,
przyczyni si w wysokim
w
Bizancyum)
zogniskowany
Justyniana
W.
stantyna
ruchu
e
w
tym
rol poromaskiego
zw.
stylu
t.
stopniu do wyrobienia
wzgldem
materya
porównawczy
rednictwa odegray Wochy. Bogaty pod tym
zawieraj stare sarkofagi inne wyroby przemysu artystycznego sztuki stosowanej.
Wprawdzie rzeba oryentalno-bizantyska nie bya w stanie rozwin si tak swoiodnie, jak to uczyni potem styl romaski, poniewa zadaa jej dotkliwy cios epoka
ikonoklazmu, wywoana pod wpywem mahometanizmu, mimo to znaczenie sztuki
róno»bizantyskiej« byo wielkie, gdy ona przygotowaa zasadnicze wzory

rzymskiej,

i

wan

i

i

i

i

stronne pobudki.
I tak naprzykad rzebione lwy

katedra »Cathohcon«

maj midzy innemi te budowle bizantyskie:
w Atenach =), koció w. Marka w Wenecyi ^), dzwonnica S.
—

naladownictwa, utrzymujc si do póna w sztuce zachodniej.
okres niewolniozego koi)iowania
Dr. Hermann Hieber: Die Miniaturen des friihen Mittelalters, mit 80 Abbildungen und 2 Farbentafeln (Egbert-Kodex). — Mozaiki, z którycb take byy wykonywane kopie malarskie, imituj
w oryginalny sposób napisy, którymi je.^t pokryta caa powierzchnia kopii, przez równomierne rozHeinricli Zimmermann: Die Fudaer
obrazu.
stawienie pojedynczych liter wszerz i
Buchmalerei in karolingischer und ottonischer Zeit. (Kunstgeschichtliches Jahrbucli der k. k. ZentralKommission fiir Erforschung und Erlialtung der lvunst- und Historischen Denkmale, Band IV, Wien
Mauri >liber de laudibus sanctae cruciss miniatury z pierwszej poowy IX
1910. Tame
i

—

wzdu

Rbani

wieku,

str. 83)»)

Kondakow:

Ict. BisaiiT.

ncKyccTBa

= Histoire

de

l'art

Byzantin, 1891,

II,

103

i

inne.

— Wa-

dimir Stasow: CjiasHucKiii n BOCTOnnuti opHanenT-b, no pjKonnCHMt apesnaro n Hosaro BpejieHii. C. neTep6ypn.
1887. — Tabl. CL przedstawia portal, obstawiony kolumienkami z wzem, jak u w. Pantalemona
w Haliczu. Tabl. CLV miniatury Koranów. — N. E. Sy maków: HcKyccTBo CpeflHeii Asin. CóopnnKi. cpe^neaaiaTCKOH opHawenTaiin. C. ITeTepóypri, 1883. Sztuka wadców tatarskich (Tamerlana) w Taszkiencie, Sapo francusku). — Owen Jones: Grammatik der
markandzie, Hur-Emir
in. (Tekst po rosyjsku
i

i

Ohne uns auf die Frage einzulassen, ob byzantinische Arbeiter meir
beschiiftigt worden sind, kónnen wir mit Gewissheit sagen, dass auf
allen jenen friihern Arbeiten des mittlern und des westlichen Europas, die unter der generischen Benennung »romaniscli« bekannt sind, der Cliarakter der byzantinischen Schule stark einge-

Ornamente (By z. Ornam.)
oder weniger in Europa

pragt

»...

ist«.
=)

Lenoir:

s)

Basilica di S.

Architecture monastiue. I, 271.
Marco in Yenezia, 1881-1885, Tabl.

89, 139,

U7,

247.
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—

Front de Pengiieiix i), katedry w Torcello
w Genui inne^).
Ory (trzymajce
zazwyczaj jak zdobycz): kapitele kolumn u w. Dymitra w Tessalonice
w So3),
fijskim soborze w Kijowie*), u w. Marka w Wenecyi s), na
portalu
w.' Piotra
w Spoleto^), na katedrze w Modenie, na kociele w Bergamo').
Gryfy: u w.
Marka w Wenecyi «), na dzwonnicy S. Front de PerigueuK"), koció w. Michaa
w Padwie "), Sofijski sobór w Kijowie '^) wiele innych, gdzie inne rodzaje ornamentyki opracowane zostay przez wschodnich majstrów albo pod ich wpywem.
I tak w Rawennie: paac arcybiskupstwa, bazylika Ursiana,
San Pitro in Yincoli,
San Apollinare Nuovo, San Apollinare in Classe, San Yitale, oraz znajdujce si tam'
sarkofagi
inne przedmioty.
Wenecyi koció w. Marka, kaplica San Samuele
i Palazzo Yendramin.
Torcello: katedra.
Padwie: San Antonio.
Weronie:
i

i

—

i

W

i

W

San Pitro

WMurano:

12).

katedra.

i

:

W
W Rzymie: Santa

W

Maria

Cosmedin

in

''),

a

nadto

zabytków w" poudniowych Woszech (Kalabrya, Terra d'Otranto,
Basilicata
Sycylia), pozostajcych
do IX wieku pod panowaniem monarchów
bizantyskich, w Dalmacyi
Prowancyi ^^).
Wracajc do tematu naszych cilejszych bada, w nawizaniu do powyszych wywodów godzi si podnie,
bizantyskie stowarzyszenia (auyepyaatat)
budowniczych, mularzy kamieniarzy, wyszkolonych na prokonnezyjskim marmui'ze,
pracujc dugo we Woszech, zaszczepiy tam ów styl, który przejli dalej krzewili
po Europie ich woscy uczniowie.
ten sposób styl ornamentyki wschodniej rozpowszechni si w krajach zachodnich, a na Ru Czerwon do Halicza przyby
niezawodnie w tym czasie, kiedy sta si prawie ogóln wasnoci redniowiecznej
wiele

innych

a

i

i

e

i

i

W

i

sztuki, a

wic

sztuki

i

romasko-germaskich ludów.

Przysze badania wyjani jeszcze dokadniej wzajemny stosunek sztuki chrzecijaskiej w wiekach rednich, ale na razie odszuka w tem i wskaza bezporednie
rzeby i architektury halickiej nie jest rzecz atw. Kapitele, zwa-

róda
')

2)

Yerneilh:

L'ar.chitecture byzantine en Fi-ance, 44
Selvatico sulla arehitettura e sulla scultura in Yenezia, 16;

Lombardei,

pi.

')

Texier:

•)

Prochorow:

5)

Basilica

6)

')
»)

9)
'»)

")

")

O sten: Die Bauwerke im

L' archicteture Byzantine, 20—22.

ili

S.

1'yccKiH ^peBHocTH. 1872.

Marco

in Yenezia, Tabl. 68, 157.

Kniglit: The ecclesiastical architocture of Italy, II, 9.
O sten: Die Bauwerke in Lombardei XXX1IJ, XXXVI.
Basilica di S. Marco in Yenezia, Tabl. 68, 137, 247.

Yerneilh: L'Architecture byzantine en France,
Knight: The ecclesiastical architecture of Italy,

Prochorow:

2) A.

")

—

XII.

5.
I,

14.

PyccKin ^peBnocTn, 1872.

Dehli: Byzantinisches Ornament

in Italien,

II

Serie.

Oscar Mothes: Die Baukunst des Mittelalters in Italien, Jena 1884,
Josef Strzygowski: Kleinasien, ein Neuland der Kimstgeschichte

str.

103 et passim.

oder
Geschichte der spiitantiken und friihchristlichen Kunst, Leipzig 1901.
K. Woerder Kunst, II B. 1905, str. 16, 19.
Charles Die hi: Manuel d'Art Byzantin,
Paris 1910 (La Question Byzantine).
Jak dalece rzeba romaska, z calem bogactwem omawianych
tu odmian, form i szczegóów opracowania opiera si na starych wzorach wschodnio-rzymskich, wiad1903, oraz: Orient

—

Rom? Beitrage zur
mann: Geschichte

—

—

cz

o tem

chociaby tylko pomniki architektury bizantyskiej w pónocnych Woszech, datujce od
Interesujcego si bliej t kwesty czytelnika odsyamy do starannych
zdj pomiarów angielskich, podanych w dziele p. t. A. Dehli: Byzantinisches Ornament in Italien.
Auswahl Yorbildlicher Einzelheiten ans den Gebieten der Architektur, Skulptur und Metallarbeit mit
Profilzeichnungen und Massangaben. I Serie Yenedig, II Serie Eavenna. — Leipzig.

IV— XI wieku wcznie.
i

9*
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samego ksztatu wykonania, jak na apsydzie cerkwi w. Pantalemona,
bardzo powszechne na Zachodzie. Czste s tam nawet kapitele z obwisym,

szcza tego

s

i

karbowanym Uciem z pdami odyg sznurkowych, zalcoczonych u góry limacznicami, jak na bocznym portalu. Do takich nale midzy innymi kapitele Aux
Dames w Caen XII w., kocioa w. Marka w Wenecyi inne w Niemczech ').
Mniej pospolit jest ornamentyka gównego portalu, gdzie kapitele, gzymsy
i

i

s

pokryte bujnem listowiem, ostro na swojej powierzchni tobionem,
archiwolty
ostro zazbionem w konturach, w gucie stylu oryentalnego. Godne
tudzie obficie
tu uwagi gbokie nawiercenia gównych punktów wzoru zapomoc widerka,
które charakteryzuj wszystkie inne fragmenty rzeby halickiej, n. p. waki archi
wolty, znalezione przy ruinach obok Kryosu. Autor znakomitego w swoim czasie
dziea o ornamentyce, Owen Jones, podaje te nawiercenia za cech przedewszystkiem
dla rzeb bizantyskich najbardziej charakterystyczn.
i

i

s

Tymczasem samo zaoenie portalu cerkwi w. Pantalemona, wystpujcego naprzód z korpusu, jest jakby powtórzeniem wzorów szwabskich, bawarskich
austryackich. Ciekawy pod tym wzgldem jest midzy innymi portal kocioa
w Perschen, który istnia jn w r. 1122. Tam pary kolumn ustawione s take
w stopniowych wnkach portalu, za gzyms ma profil wywróconej bazy atyckiej
(jak przy bocznym portalu w. Pantalemona), a pókolista archiwolta dwa gadkie
waki; nad archiwolta maska (u w. Pantalemona — konsola^). Z innych wymieni
naley portale kocioów w Edelsfeld ^), w Schlakenwerth, w Podworowie, w Zaborzu,
i

w

Hruschitz,

w

Liebshausen,

w

Strakonitz

w Czechach *)

i

t.

p.,

których kanty framug

w portalu s omiograwporodUu (Knot en sanie), jakie te w zupenie
podobnej sytuacyi spotykamy na miniaturach bizantyskich, znajdujemy w miejscowoci Schlakenwerth w Czechach 5), w Allersburgu w Bawaryi'"'), w katedrze w Trydencie, w katedrze w Bambergu, w kolegiacie w Wiirzburgu, w IMerseburgu
d.
jednak portal rzeby cerkwi w. Pantalemona w Haliczu powstay take
(fig. 10).
zaopatrzone

s nawet w podobne filunki czyli obki. Za supki

zoone

niaste albo

jako

pki

z

wzem

i

e

t.

')

i

wpywem

zachodnich, wiadczy o tem drobny ale dla architektury romaskiej specyalnie charakterystyczny szczegó
owe »ablci« na bazach
kolumienek, które stanowi przejcie od okrgej poduszki (echinus) do kwadratowej

pod

Icamieniarzy

—

(plinta). Ze wzgldu na cliarakter rzebionej ornamentyki z abkami
wymieni mona midzy innymi koció w. Piotra z koca XII w. w Straubingu
w Bawaryi**).
Portal podobny do bocznego od strony poudniowej w cerkwi w. Pantalemona,

podstawki

w miejscowoci Kastl '), z jedn par kolumienek, z archiwolta,
bazami tak samo wykonanemi, tylko zamiast zbarbaryzowanych kakorynckich,
tam kapitele kostkowe, takie, jak na naszym gównym portalu,

jaosiada

zabytek

gzymsami
piteli

i

s

»)

Charles Diehl: Manuel d' art Byzantin, Paris 1910, str. 608.
Die Kunstdeiikmaler des Konigr. Bayern, zeszyt 17 str. 20 i n
Tame, zeszyt 19. 1910, str. 23.

*)

Dr. J.

')
2)

163, 170,

256

i

Neuwirth:

Geschichte der

christl.

Kunst

in

Bohmen, Prag

1885, str. 218, 223, 145,

inne.

O Tame, str. 218.
^) Die Kunstdenkmaler des Konigr. Bayern, zeszyt 17, 1909, 78—80.
') H. Otte: Handbuch der Kirchl. Kunst- Archaologie des deutschen Mittelalters, 1854, str. 278.
8) Die Kunstdenkmaler des K. B. 17 str. 156. Bizantyskie kapitele z »abkami« A. De hi
35.
1,
") Edwin Redslob: Das Kirchenportal, Jena 1901, Tabl. 2.
i
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:

którego nawet spiral ozdobiony waek znajduje sobie odpowiedni szczegó na porna wielu innych i).
talu w Sandersdorf w Bawaryi
Pókoliste pole archiwolty nad drzwiami, zwane tympanon, w sztuce rogotyckiej jest ozdobione zazwyczaj paskorzebami figuralnemi, w bizanmaskiej
cerkwi w. Pantalemona to pole zdaje si
tyskiej za najczciej mozaikami.
by puste. Jest zreszt zatynkowane i pokryte bardzo lichera malowidem (w. Stanisaw wskrzesza Piotrowina). Jak byo po innych cerkwiach w Haliczu, nie wiemy,
rzebionemi postaciami witych byy ozdobione portale cerkwi
ale kroniki wiadcz,
ta archichemskich, fundowane przez ksicia Dani, a spodziewa si mona,
tektura Chemu bya dalszem przedueniem architektury Halicza. Na portalach
umieszczony by przedewszystkiem bogosawicy Chrystus z ksig na tronie,
Bogarodzica z dziecitkiem, ukrzyowanie w otoczeniu witych, panujcych, biskupów,
fundatorów, nierzadko, wedug wschodniego zwyczaju, na czworakach przedstawiozalene
nych (np. w Sandersdorf z 1200 r. =). Jak bardzo za przedstawienia te
od podobnych kompozycyi bizantyskich, wystarczy powoa si na niektóre mozaiki
Konstantynopolu^).
freski w poudniowych Woszech
wynika,
cerkiew w. Pantalemona
stylistycznego
zestawienia
powyszego
Z
ani romaskiej rzeby,
architektury,
nie jest zabytkiem wycznie bizantyskiej
czasu, kiedy formy architektoniczne i wzory rzeale pochodzi z tego rodowiska
i

i

W

e

e

s

i

i

e

i

niegdy poszczególnym krajom (zwaszcza wschodnim) waciwe, przeszy
ju byy na wspóln wasno sztuki redniowiecznej. Dugotrway wpyw zhelenizowanego Wschodu na Europ za porednictwem religii chrzecijaskiej, sprowadzi
podobn mieszanin pierwiastków w sztuce, jak nastpnie w XII XIII wieku
wywoa on w caej kulturze zachodniej przez wyprawy krzyowe stosunki z Arabami,
zwaszcza Maurami. Z tego powodu niezmiernie trudno, a nawet niestosownie
byoby cerkiew w. Pantalemona przypisywa jednej lub drugiej sztuce, skoro ona
biarskie,

i

i

w widoczny sposób kojarzy w

sobie pierwiastki obu.

e za

kojarzenie to nie byo
z ówcze-

e wypywao

bynajmniej oryginaliiem dzieem tego jednego zabytku,
dugoletniej praktyki po innych krajach na Rusi, gdzie take szuka naley
snej
bezporednich wzorów cerkwi w. Pantalemona, to postaramy si bliej jeszcze
wykaza w dalszych rozdziaach*).
ale

i

i

i

Die Kunstd. des Bayern, zeszyt 13, 1908, str. 133. - Kapitele kostkowe takie same w kruganku w Thoronet; Gustaw Ebe: Die Schmuckformen der Monumentalbauten, str. 72.
2) Die Kunstdenkmaler des Konigr. Bayern 1908, XIII, str. 133.
Ó Dr. ft. Dehio: Kunstgeschichte in Bildern, Leipzig 1902, II 15. — K. Woermann: Geschichte
Salzenberg: Altchristl. Baudenkniale v. Konstantinopel V-XII Jahrli.
der Kunst, II B. 67 i 77.
>)

1

—

oraz Ch.
*)

mona

Diehl:

L'art byzantin dans Tltalie meridionale, Paris 1894.

Z dzie najwaniejszych, które prócz cytowanych odnosz si do tego ustpu, wymieni
nastpujce: Edouard Corroyer: Architecture romane, 1888. — Revoil: Archite-

jeszcze

Meisterwerke sarazenisch-romanischer Kunst. —
Gusta ve Schlumberger: Un Empereur Byzantin au dixieme siecle Nicephore Phocas, Paris 1890.—
August Choisy: Histoire de l'Architecture, Paris 1899. — Borrmann u. Neuwirth; Die Bau.
kunst des Mittelalters, Leipzig 1904. — Ru skin: The stones of Yeuise. — Constantin Uhde:
Die Konstruktionen und die Kunstformen der Architectur. Tam w III t. na str. 169 czytamy: »Sehr
interessant ist es zu beobachten, wie die altesten Bauten Yenedigs aus dem VIII u. IX Jahrh. zuruckgreifen auf die syrischen und byzantiuischen Bauten... Wir sehen daraus, wie durch Handelsbeziehungen der jungen Republik Yenedig mit der Levante nicht allein die Handelswaare, sondern
cture

romane,

III

tomy.

—

Th.

Kutschmann:

auch die Architecturformen dort eingebiirgert werden*.
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Zoty wiek architektury halickiej.
— Wynik bada w
1880--1887. — Wynik bada w 1909
2.

Wynik bada w
Cfti-kiew B.

latach

Narodzenia.

1890

r.

Kryo.

Katedra

Wynik

a)

lialicka.

l)a(la

w

Inne cerkwiszcza.

latach

-

Cechy szkoy

i

w

1911

r.

halickiej.

1880—1887.

e

cerkiew w. Pantalemona, kojaSkoro przyjmujemy, a przyj to musimy,
sobie oba style, nie bya natenczas dzieem wyjtkowem, tylko zwykem
dzieem praktyki ówczesnej, to tembardziej stwierdzi to moemy, i niepotrzebujemy szuka jej bezporednich wzorów po innych krajach, bo moemy pozna je w jej
wasnem otoczeniu. Oto wyniki dotychczasowych bada w tym kierunku, chocia to
arcliitektnra na Rusi halickiej stanodopiero pocztki, prowadz do przekonania,
wia sama dla siebie osobn grup czyli szko, bez wzgldu na narodowo
cerkiew w. Pantalemona jest wanie dzieem
majstrów, którzy j tam zaszczepili, i
pikny rozkwit do nai)adów tatarskich
wzrost
tej szkoy miejscowej, na której bujny
zoya si praktyka bizantyska romaska, jak o tem w dalszym cigu powiadcz
jeszcze pozostaoci wielu innych cerkwi w Haliczu, zbudowanych w wiekach rednich.
Ju od poowy XIX wieku niektórzy uczeni zwrócili uwag na staroksicy
Halicz, ale pierwsze badania, jeeli to badaniami nazwa mona, ograniczay
si jedynie do krótkiej i powierzchownej obserwacyi terenu. Wzrok ich prócz gruntów
znajdujc adnych widocznych ruin ani ladów po staroruskim grodzie,
i lasów, nie
wraca do tej jednej ruiny zamku Rzeczypospolitej polskiej z drugiej poowy XIV,
wzgldnie z XVI pocztku XVII wieku nad miastem sterczcej, w tem przekonaniu,
zamku,
przeto stoeczny Halicz lea na tem
to jest miejsce dawnego grodu
samem miejscu nad Dniestrem, gdzie ley obecnie. Tak pocztkowo zgodnie myleli
dr. Izydor
dwaj ruscy uczeni, ks. A. Petruszewicz, kanonik kapituy w. Jura
Szaraniewicz, profesor uniwersytetu we Lwowie. Bada jednak cile archeologi-

rzca w

s

e

e

i

i

i

e

i

e

i

cznych nie podejmowano jeszcze wcale.
Pobudk w tym kierunku da ks. Leon awrecki, gr. kat. proboszcz gminy
Zaukwi przy Haliczu, który daleko od miasta na wyynie zaukiewskiej, na swoim
koniec tego anu, który cignie
erekcyonalnym anie, zwróci baczn uwag na to,
si od Zaukwi (a to prawie od parafii w. Piotra Pawa) w stron omnicy, na
samym szczycie góry jest zupenie nieuyteczny, zawalony mnóstwem oprawionych
zaronity krzakami gogu. Nie trudno si zatem byo
ciosów z ladami rzeby
domyli istnienia ruiny jakiej piknej, ciosowej budowli w tem miejscu. Spostrzeeniem swojem podzieli si ks. awrecki z prof. I. Szaraniewiczem tak obaj oni
zapomoc rozkopów dokonali odkrycia pierwszej ruiny staroytnego Halicza, cerkwi w. Spasa, o czem si na podstawie pewnego dokumentu probostwa aciskiego
w Haliczu przekonali >)• To podniecio ich do dalszych poszukiwa z subwency
odkopanie jeszcze piciu
Sejmu krajowego, których rezultatem byo odkrycie
po Kryo.
innych ruin w latach 1880—1887, na przestrzeni piciu kilometrów,
z tych ruin ley na tym dogodnym terenie, który zamykaj trzy rzeki: omnica,
ukiew i Dniestr; szósta za na górze koo Kryosu. Nadto trzy z nich, a mianowicie:
Spa, ruina na »Karpowym gaju« i pod Dbrow, — znajduj si na najwyszych
miejscach wau górskiego nad omnic, a z nowoodkrytych jeszcze czwarta ruina

e

i

i

i

i

a

Pi

')

Podaj wedug ustnego opowiadania ks. L. awreckiego w jesieni 1909, zmarego w roku
— Dokument o którym mowa, umieszczony w ^Dodatkach- pod r. 1627.

nastpnym.
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pita »Mniszy sads tak i nad omnic, na przestrzeni przeszo jednej
linii, stao wraz z monasterem w. Pantalemona a sze cerkwi, oprócz
kilku nowoodkrytych ruin, niezawodnie take cerkwi monasterskich (Mapa, tabl. II, 1).
Taki sam plan, jak cerkiew w. Pantalemona, maj jeszcze trzy cerkwie; inne
za dwie s cile dorodkowe, ksztatu pojedynczej zoonej rotundy, (wzgldnie
wielokta); wkocu dwie, a w szczególnoci tylko jedna z nich, ostatnia, zblia si
do jednonawowej bazyliki lub cerkwi poudniowych Sowian, które wtenczas byy
take dosy powszechne.
Materya wszystkich jest jednakowy, taki sam, jak cerkwi w. Pantalemona:
dla fundamentów otoczak z poblizkich rzek, a dla elewacyi cios czyli wapie. Do
spajania suya znakomita zaprawa mularska, obecnie bardzo twarda, przyprawiona
niezawodnie na zboowym wywarze, zaprawa z wapna, wiru i piasku. Co si za
»Sokó^

mili

i

w

i

jednej

i

rzeb ich, to fragmenty takowych, przy niektórych ruinach znalezione, charakterem motywów wykonaniem nie róni si wcale ani midzy sob, ani od rzeb
tyczy

i

i

Fig. 47.

Fundamenta cerkwi

w.

Spasa

(19 70

X

17

m)

z

ostatkami

rzeb

i

I

kaflowej posadzki.

cerkwi w. Pantalemona, co najwyej tylko uzupeniaj tej ostatniej zasób, który jeszcze
wyraniej, ni mona byo przypuszcza, stawia przed oczy chrzecijaski kosmopolityzm w redniowiecznej sztuce.
Z kolei przystpujemy do opisu ruin, badanych w latach 1880 1887, a wyszczególnionych na dwóch mapach przez czarne i^unkty (tablica I i II), celem wyrónienia tych miejsc od nowoodszukanych, ale nie badanych jeszcze ruin, zaznaczonych
kókiem z kropk. Nadmieniamy zarazem,
skierowszystkie te badane ruiny

—

e

s

wane za promieniem wschodzcego soca apsydami ku pónocnemu wschodowi i e
znajduj si po stronie poudniowo-zachodniej od w. Pantalemona (w. Stanisawa),
jako zabytku, wysunitego najdalej w kt tego midzyrzecza. Dla lepszej informacyi
trzy
o topografii
geologicznem uksztatowaniu terenu, o którym mowa,
mapy, dodane na kocu pracy. Pierwsza z nich daje wyobraenie o rozmieszczeniu

su

i

poszczególnych zabytków, albo ruin, albo tylko miejsc ich istnienia

w przeszoci;

zabytków
ruin badanych lub nowoodszukanych, kamiennych lub drewnianych,
naznaczonych na tej mapie cyframi aciskiemi, z w. Pantalemonem na czele, wedug
liczby porzdkowej, zgodnej z tekstem opisu. Druga mapa przedstawia to samo w pioi

nowym

przekroju terenu. Trzecia

za

daje

wyobraenie o pooeniu starego Halicza
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J.

otaczajcemi go fortecami, zgodnie z wynikiem dotycliczasowych
Taki sam plan jak w. Pantalemona, który na pierwszej z trzech map, na
kocu ksiki zaczonycli, wystpuje pod cyfr I, wykazuj trzy nastpujce ruiny:
II. Cerkiew w. Spasa (Zbawiciela) na najbliszej górze, zwanej take siTarostatnich czasach, ju
pyciaf, nie o cay kilometr oddalona od w. Pantalemona.
miejscu wojskowe
usypano
samem
fundamentów,
na
tem
po odkryciu i zbadaniu jej
fundamentów zburzono. Z ich kamienia rzecznego wznosi
fortyfikacye dlatego
si tam wysoki stoek. Ten materya spotykamy take rozrzucony naokoo po caej
emaliowiele kafli trójktnych, 10 cm dugoci
górze, a nadto kawaki ciosu
si
jako
przedstawia
cerkwi
fundament
tej
(fig.
Potny
winiowo.
na
47)
wanych
i
pona
prostokt
nieznacznie
wyduony
kwadrat o boku 17 m, kwadrat atoli
dzielony wewntrz przez dwie ciany podune na trzj' nawy, zakoczone od wschodu
trzema apsydami. ciany te wszake nie byy nigdy wyprowadzone w elewacyi,
a zaoone zostay w fundamentach jedynie celem zabezpieczenia jednolitej podstawy dla apsyd i podkopulowych filarów, (które stay w tych miejscach, gdzie wida
wyskoki w rodzaju pilastrów lub lizen), a przez to samo jak najlepszej podstawy
tylko zewntrz; wewntrz jest tak tylko
dla caej budowli. Trzy apsydy zaokrglone
prostoktne. Podobnie jak u w.
apsyda rodkowa, podczas gdy obie boczne
przyblione do ciany zachodniej
tu filary rodkowe
Pantalemona, tak te
szeroko wszystkich trzech apsyd jest nieco mniejsza od szerokoci korpusu.
Przy odkopywaniu fundamentów tej cerkwi znaleziono reszty rzeb, fragment
winiowych pytek (fig. 47d, e), ukadanej we wzorzysty ornaposadzki z ótych
ment na zaprawie wapiennej '),. jeden kamienny sarkofag z szcztkami koci ludzkich,
a pozatem jeszcze mnóstwo koci ludzkich w cerkwi i naokoo. Przy tem znaleziono
metalu, jedn piecz oowian biskupa hadrobne przedmioty ozdób ze szka
Uamki >krconych« kolumn, znalet. p.
lickiego Kumy z XII wieku 2), krzyyki

zabudowaniami

Z

i

bada. —

W

cz

i

i

i

s

i

s
s

i

i

i

i

s

identyczne z temi, jakie znaleziono o dwa
zione w ruinach tej cerkwi (fig. 47 a),
kilometry dalej na Grobiskach«. Pochodz one z dwudzielnych albo trójdzielnych
strojniejjeszcze bogatszem
okien, które wymownie wiadcz o urzdzeniu

moe

i

ni cerkwi w. Pantalemona. Fragmentem ornamentacyjnym jest take kamie
stopniowem wyciciem (fig. 47 b), który Szaraniewicz uwaa za »wierzchoelt epitafium* ^), a który prawdopodobnie by podnókiem krzya lul) jakiego podobnego
wzoru. Kawa za piknie polerowanej pyty marmui'Owej (i)iarninr lacedaemonicum
viride), take tam znalezionej, pochodzi pewnie z otarza.
Maa na pozór drobnostka,
przy tej ruinie znaleziono piecz biskupa Kumy,
1165, moe przecie rzuci nieo którym czytamy w ródach pod rokiem 1157
zmiernie wane wiato na czas powstania tej cerkwi, co zarazem pozwolioby rozkwit
bizantysko-romaskiej architektury w Haliczu odnie ju do poowy XII wieku.
A chocia data ta moe si wyda zbyt wczesn, zwaszcza dla wpywów sztuki
»romaskiej«, jest jednak mimo to prawdziw to potwierdz rzeby jeszcze innych

szem,
ze

e

i

i

')
I.

Zacharjewlcz: Wykopaliska w Zalukwi nad

Szaraniewicz: Trzy opisy

Halicza,

Lwów

Piecz

Dniestrem. (Dwignia 1882, zeszyt 9

i

10).

—

1883, str. 163.

po jednej stronie ma napis: Kajias tt;; raXtxCir)5, po drugiej wizerunek Bogarodzicy
z dziecitkiem. Takie same dwie pieczcie, jedn z napisem drug bez, znaleziono uaKrylosie. (H rusz wkyj: IcT. yKp.-Pycn II, 465 — 8, Oraz tego: UeiaTKH 8 OKOjinB rajinna (SanncKH H. T. nieBieHKa XXXVIII).
') Dr. Isidor S-zaraniewicz: Die Franciscaner-Kirche in Halitsch. (Mittheilungen der k. k. Cen')

tral-Commission,

Wien

1888,

XIV

str. 96).
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midzy któremi nie braknie takich, które (jak naprzykad na Kryosie) miao
odnie przynajmniej do tego czasu.
Cerkiew w. Spasa bya pono cerkwi parafialn dwóch wsi zburzonych, Hryhorowa Perewozów
pooonych gdzie tu w pobliu, wedug wszelkiego prawdoruin,

i

trzeba

i

>),

podobiestwa po obu brzegach omnicy, dokd prowadzi » Karolów tvywóz«. Jeeli
cerkiew w. Spasa bya istotnie cerkwi parafialn tych wsi, to istnie one musiay
nie póniej, jak w XII
XIII wieku, o czem zreszt sama architektura cerkwi najlepiej wiadczy. Te obie wsie ju w roku 1427 s wspominane jako zburzone
nieistniejce -), wobec czego rzecz pewna, e wsie te równoczenie z Haliczem istniay
równoczenie z nim zostay zburzone, jakote ta cerkiew. Myli si przeto prof.
Szaraniewicz, odnoszc powstanie tych wsi do czasu po pierwszym napadzie tatarskim. Nie mia racyi Szaraniewicz
w tern, gdy t cerkiew poczytywa za t sam
cerkiew paacow, która staa na zamku ksicym, a o której nadmienia
kronika
pod rokiem 1151, mówic o nagej mierci ksicia Wodziniirka.
Swój wniosek opar Szaraniewicz na dwóch danych: na opowiadaniu kroniki
i

i

i

i

i

i

hipackiej

ju na str. 49) na tej okolicznoci, e cerkiew, o której
skd roztacza si pikny widok, szczególniej na pónoc, gdzie

(przytoczonem

mowa, staa na

górze,

wyej

w

i

oddaleniu jednej mili, wida star wie Boszów. Opowiadanie
kroniki poucza,
na zamku halickim w poowie XII stulecia staa przy dworze ksicym cerkiew pod tern samem wezwaniem, co i ta;
dwór by na
Dniestru,

e

e

poniewa ksi przechodzc z paacu do cerkwi, uji'zal z galeryi zjedajcego posa kijowskiego
zadrwi sobie z jego misyi; wreszcie, e wie o nagej
górze,

i

mierci ksicia dosza jDosla w Boszowie, gdzie on zatrzyma si by na nocleg.
Te wszystkie cechy i warunki posiada ruina, o której mówimy, poniewa pochodzi z cerkwi, zbudowanej w staroksicem stuleciu, stojcej pod wezwaniem w.
Spasa i na piknej górze. Dlatego wniosek prof. Szaraniewicza moe by poniekd
zrozumiay, chocia nie jest prawdziwy. Tylko dla nas, jako dla takich, którym dzi
miejsce zamku i paacu ksicego nie jest ju tajemnic, wydaje si nieco zabawnym
jego argument,
na to, aby widzie ze swojej galeryi odjedajcego posa, potrzebowa
widoku
na Boszów
na drog do prowadzc, która w dodatku,
bliej ukryt za stromym brzegiem tej góry, moga by std widoczn

e

ksi

a

i

bdc

W

ksi

gdzie za omnic Dniesti'em.
rzeczywistoci za
Wodzimirko, który przyj posa le
odprawi go z gniewem w sercu na ksicia
kijowskiego, widzia go wanie w tej chwili, jak on wyrusza z zamku, poniewa
uda si do cerkwi na nieszpory zaraz po odprawieniu tego posa, a umar
dopiero o pónocy, gdy tamten ju by w Boszowie.
Skoro dzi jest ju rzecz jasn, i zamek by gdzieindziej, przeto owe fundamenta nad Kamiennym wywozem nie mog odnosi si do cerkwi zanikowej. Jeeli
tedy damy wiar kronice
relacyi z 1627 roku, to temsamem musimy si zgodzi
tylko daleko

w

dole,

i

i

ksi

i

i

e

Haliczu byy dwie cerkwie w. Spasa: jedna na zamku, druga na tej
tu górze »Karpycia« i obie nawet mogy istnie równoczenie, albowiem pokae si,
w rozlegej natenczas stolicy analogiczne iDi'zykady prawdopodobnie nie byy
unikatem. Z tego powodu argument Szaraniewicza, w którym sytuacy zamku usiz widokiem na Boszów, by tendencyjny, dogadzajcy jego hipotezie
o pooeniu staroruskiego grodu na zaukiewskiej wyynie.

na

to,

w

e

owa poczy
')

2)
J.

Peeski.

Dodatki, dok. II.
Dodatki, dok. pod rokiem 1427.
10
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Twierdzc tak, wda si prof. Szaraniewicz od tego czasu w spór z Ics. Petruszewiczem co do pooenia stoecznego grodu. Odtd udowadnia,
stary Halicz
nie by tam, gdzie ley obecnie, tylko na zaukiewskiej wyynie, zamek za na tej
tu górze Spaskiej. Do jakich za nieprawdopodobnych rozmiarów rozszerzy swoj
teory, pokazao si to jeszcze potem, gdy o jakie trzy kilometi^y dalej odkryto
odkopano fundamenta jakiej drugiej wikszej cerkwi.
now odkopan cerkiew
prof. Szaraniewicz uzna zaraz za cerkiew katedraln Bogarodzicy, bez wzgldu
na to,
przecie katedra wedug zupenie pewnych i-óde staa na zamku, o czem
prof. Szaraniewicz sam dobrze wiedzia
pisa.
Od tej chwili istniay obok siebie dwie teorye o pooeniu dawnego grodu
zamku, a obie bardzo stanowcze. Ks. Petruszewicz, wierny zawsze swoim pogldom,
od pocztku do koca obstawa przy tem,
staroruski Halicz
jego zamek by
nad Dniestrem, u ujcia ukwi.
tam, gdzie teraz
Prof. Szaraniewicz natomiast postawi swoj hipotez
o pooeniu gi'odu na zaukiewskiej wyynie. Ale póniej znów zachwia si w swoich przekonaniach pod
wpywem bada i twierdze dra Al. Czoowskiego,
który wskaza na pomijany dotd Kryo. ródo
prof. Szasprzecznych pogldów ks. Petruszewicza
niezupenej
raniewicza leao w ich niedokadnej

e

T

i

e

i

i

e

i

—

i

i

i

o której pisali. Byy to raczej hipotezy gabinetowe anieli studya pi"aktyczne, na jakich

znajomoci

okolicy,

wanie opar

swój wniosek dr A. Czoowski

bdziemy si jednake wdawa w

').

spór
wrcz odmiennych teoryi tak gruntownie, jakby tego
rzecz sama wymagaa, ponieyt^a sprawa ta daleko wykracza poza ramy tej pracy. Ale te i pomin jej

Nie

moemy,

e sprawa

ten

pooenia grodu

jest nawet
aktualnym
ze
wzgldu
dla historyka sztuki przedmiotem
Fig. 48. Fundamenta ceikwi pod
na zabytki i ich rozmieszczenie, a. studya nad niemi
Dbrow (20 m X l*-50).
wywietlaj zarazem kwesty dawnego grodu. Mielimy to take na uwadze podczas swoich studyów bada nad zabytkami. Podprzestrze najbliszej okodawszy cisej rewizyi, celem odszukania nowych ruin,
licy Halicza, przestrze o powierzchni prawie jednej kwadratowej mili, o pooeniu
sprawa ta, jako nie podlestoecznego grodu upewnilimy si zupenie dokadnie
gajca ju najmniejszej wtpliwoci, moe by poparta caym szeregiem niezbitych
dowodów. Atoli o tem bdzie mowa jeszcze dalej, a na razie wracamy do wyszczegól-

nie

ile

i

i

ca
i

nienia dalszych ruin.

rzeczywistoci za jakiej innej cerkwi,
znajduj si na wyniosoci nad
oddalone od miasta okoo 6 kim. na zachód
omnic, pod metropolitalnym lasem Dbrow«, na zaukiewskich gruntach, zwanych »nad Borszczowem«.
za pikny okaz szkoy
istotnie staroytne i
Fundamenta (fig. 48)
cokolwiek
moe wiksze od
halickiej. Zaoenie ich trzynawowe, szerokie, mocne i
III.

Ruiny rzekomej katedry, w

s

i

s

')

suy mog

Aleksander Czoowski: O pooeniu starego Halicza, Lwów
koa c. k. Konserwatorów staroytnych pomników

serwatorska, rocznik
str. 156-157.

—

Take: Teka kon-

Galicyi

wschodniej 1892,

1890.
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stanowio dobr podstaw dla ciosowej elewacyi i konstrukcyi kopuowej,
szukajcej oparcia na szerokici gurtach, szczególnie w kierunku osi. Trzem nawom
odpowiaday trzy apsydy, tak samo pókoliste i samoistne, jak u w. Pantalemona lub
gdzieindziej. Temu zaoeniu móg odpowiada jeden portal od zachodu. Trzy apsydy
z dzielcemi je potnemi przegrodami, wdzieraj si gboko do wntrza i powoduj przez to owo charakterystyczne dla grupy halickiej znaczne niekiedy zblienie
rodkowych filarów do ciany zachodniej. Fundamenta w swoim planie wykazuj
tylko pilastry zewntrzne, odpowiadajce pewnie podkopuowym gurtom wewntrz;
wewntrzne za pilastry opieray si moe na samych fundamentach, wskutek zw-

innych,

i

enia cian w elewacyi przez odsad, dlatego s w planie niewidoczne.
Bezimienna cerkiew pod Dbrow jest wprawdzie dotd najwikszym ze znanych nam okazów architektury halickiej z XII XIII wieku, jednakowo nie jest
jeszcze wielk do tego stopnia, bymy mogli j uzna za cerkiew katedraln. Swój
domys opar p. Szaraniewicz na nazwie ludowej >'Bidun« ') — jak twierdzi, std
pochodzcej, »e tam ludzie z pod wielkiej uciekali biedy«, co w pojciu prof. Szaraniewicza dobrze zgadzao si z t i'ol katedralnej cerkwi jako fortecy, o jakiej
i

jest

mowa w

ruskich kronikach.

Wród

miasta

— pisa

prof. Szaraniewicz

— praw-

dopodobnie tam, gdzie siedziby bojarów graniczyy z siedzibami czerni (gdzie las
Dbrowa), lub do nich si zbliay, wznosia si cerkiew Bogarodzicy, katedra Halicka,
na fundamentach, odkopanych nad uroczyskiem Biduniem. Bya to budowa w najczystszym bizantyskim stylu, nie tak obszerna jak wysoka, najwspanialsza witynia Halicza zapewne najstarsza. Póki si inny jaki fundament bazyliki wspanialszej od niej
nie znajdzie to na miejscu tak wydatnem obronnem jak obecne, na którem odkopano
wymienione fundamenta, tak dugo przy naszem przypuszczeniu obstawa bdziemy*^).
Zastanawia nas tylko pewno prof. Szaraniewicza, z jak wygosi swoje zdanie,
pewno nie mniejsza od tej, jak poznalimy u autora pierwszej teoryi, ks. Petruszewicza, wskazujcego na teraniejsz cerkiew parafialn B. Narodzenia w obecnym Haliczu, jako na pierwotn i starodawn rusk katedr. Polemika midzy
tymi dwoma uczonymi zamienia si w zacity spór, oparty u obu czstokro na
chwiejnych podstawach, bo nie na faktach, lecz domysach.
Za podstaw teoryi prof. Szaraniewicza posuyy wykopaliska na zaukiewskiej
wyynie, fundamenta kilku budowli ze staroksicego okresu, przedewszystkiem
obie cerza fundamenta pod .Dbrow cerkwi w. Spasa. Gdy jednak zwaymy,
kwie stay przecie wród zamku czyli grodu, o czem take pisa sam Szaraniewicz,
tu za oddalenie od cerkwi Spaskiej, to jest od owej niby to cerkwi dworskiej, do
w teoryi swojej chcia Szararzekomej katedry wynosi okoo 3 kim, to widzimy,
niewicz poczy sprzecznoci, nie dajce si pogodzi z sob, bo nawet przy najwikszych rozmiarach zamek w tym wypadku nie byby w stanie obj razem
katedry
ksicego dworu i jedno z nich niechybnie musiaoby si znale poza
fortyfikacyami grodu, na uboczu. Dopuci za tak olbrzymi rozlego zamku
i obstawa przy tem, jest to udov\'adnia rzeczy z rzeczywistem urzdzeniem grodów
na Rusi nie zgodne i wrcz im przeciwne. Gród z ksicym i biskupim dworem
miejscu,
i z katedr, cay i kompletny, znajdowa si móg na jednem lub drugiem
i

i

i

e

i

e

i

')

Mieszkacy Zalukwi nazywaj

zowie si

way, e
^)I.

cz

Dbrowy koo

to miejsce

»nad Borszczowein«. Natomiast »Bidunem<

Sokoa, naprzeciw Bludnik (mapa,
sowa "bidd' u ludu miejscowego oznacza gadzin — mij,
Szaraniewicz: Trzy opisy liistoryczne Halicza, str. UO.
lasu

tabl.

I),

przyczem trzeba zau-

wa.
10*
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na Spaskiej górze lub pod

Dbrow,

a

e

HALICZA

teorya Szaraniewicza brzmi inaczej, to

samo pozbawion jest nawet pozoru prawdopodobiestwa.
Oczywicie nie z katedr, ale ze zwyk, moe monastersk, cerkwi mamy
tu do czynienia, cerkwi cokolwiek tylko wiksz od w. Pantalemona. . p. Zacharjewicz, profesor politechniki lwowskiej, podnosi regularne zaoenie tych fundamentów, znaczn ich grubo doskonao wykonania z ryniaku na wapiennej
zaprawie 1). Fundamenta filarów
zaoone prawie na 2 metry, za murów obwodowych na 1'10 m gboko w glinie
a zatem podobnie jak w cerkwi w. Pantalemona. Odsada fundamentów, doskonale do wagi zaoona, okazaa si na (V50 m
pod orn warstw gleby. Powierzchnia
jednolito murów jest tak doskonaa,
kanty tak pene, e bez wszelkiej zmiany lub uzupenienia na nowo pod budow
suj'^by mogy. Po ciosach powyrywanj^ch z cokou pozostay gniazda. Pikny cios
z tej ruiny, niedawno
stamtd dobyty, miaem sposobno oglda u pewnego
wocianina w Zaukwi. Cerkiew bya zdobna rzebion ornamentyk, której reszty,
baz attyck fragment paskorzebionych licieni, znaleziono podczas rozkopów.
Sowem, fundamenta w pobliu Dbrowj'- s piknym okazem architektonicznej
szkoy, jaka wyrobia si w Haliczu za pobytu ksit, ale nie katedry, tylko jednej
przez

to

i

s

—

i

i

rodzaju cerkwi w Haliczu. Katedra niezawodnie bya znacznie
o szeciu supach, z klatk schodow z osobnym przedsionkiem
(narthexem), którego oczywicie posiada nie moga czterofilarowa cerkiew pod
Dbrow. Jak nazywaa si ta cerkiew, o tem lud miejscowy wcale nic nie wie.
Przypuszczam jednak,
pewien ciekawy szczegó moe si przyczyni do rozwizania tej kwestyi. Oto jedna poa lasu, która niemal przypiera do tych ruin, nazywa
si u ludu -"Cyrylóioka coby niedwuznacznie wskazywao,
jest to dawna wacerkwi, stojcej tu pod wezwaniem dwóch braci apostoów sowiaskich,
w. Cyryla Metodego, wasno po upadku monasteru wczona do skarbu metropolitalnego, zupenie tak samo, jak si to stao w wielu podobnych wypadkach
z

licznych

tego

wiksz, przynajmniej

i

e

e

.,

sno

i

w

Haliczu.

IV. Trzeci ruin cerkwi cz terof ilaro wej, z planem zupenie podobnym
cerkwi
w. Pantalemona, znaleziono przy gocicu midzy Zaukwi Czetwerdo
tkami, na gruntach zwanych
Cmentarzyska -). Szaraniewicz domyla si w tem
reszty jakiego kocioa w. Anny. Niezawodnie mia on na myli koció Dominikanów pod wezwaniem w. Anny, który istnia w Haliczu, ale w tem si
pomyli, bo pomiesza rzeczy, nie zostajce z sob w adnym zwizku. Koció
Dominikanów w. Anny, prawdopodobnie drewniany, wraz z Iconwentem wystawiony
by w Haliczu dopiei-o w pierwszej poowie XVII wieku'). Sta pod gór zamkow
w teraniejszym Haliczu na »Zaparkaniu;, w tem miejscu, gdzie gociniec miejski
skrca na gór zamkow t. j. na *Korolówk<, w stron Kryosa Stanisawowa. Plac
ten teraz jest pustk
stanowi
skarbu metropolitalnego (Majia, tabl. I, 6).
Opierajc si na jakiej nazwie ludowej tego miejsca >kocielisko«, (o jakiej
ja zreszt wcale nie syszaem na miejscu), Szaraniewicz wj^ranie uwaa ruin
i

t>

i

i

wasno

') Zacharj ewicz:
Wykopaliska w Zalukwi nad Dniestrem. Opis do jesieni 1882 roku odkrj'tych fundamentów i wykopalisk. (Dwignia, Lwów 1882)
Take przedruk w ksice Szaraniewicza: Trzy opisy Halicza, Lwów 1883, str. 162—195.
») Prof. Szaraniewicz ponazywa mylnie te grunta Kocieliskienu, a przysióek Kryosu
Czetwertki
»Tretiakaml.. (Trzy opisy Halicza, mapka 12).
') Zapisy na koció Dominikanów w. Anny w Haliczu 1637, 1644 i 1660 r. zobacz rozdzia III,
w ustpie: "Krypty, pogrzeby i zapisy*.
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t

za cerkiew, oddan Dominikanom na koció w.
Anny jeszcze za ruskich ksit >)
lymczasem o dawnym klasztorze Dominikaskim, który by
w Haliczu w XIII
wieku, nie mamy adnycli bliszych wiadomoci
ponad te, które s podane na innem
miejscu w tej ksice. Nie znamy ani miejsca, na którem
osiad, ani tytuu kocioa
ani czasu jego upadku. Dopiero w XVII wieku
spotykamy si z ponowna fundacy
klasztoru dominikaskiego w Haliczu
z jego kocioem w. Anny. Byó
moe e
nazw ludow .>kostyyszcze«, to jest to samo co »cwyntaryszcze« czyli miejsce
codzie
dobywa si duo koci ludzkich, wzi Szaraniewicz w znaczeniu
nazwy Ik''osteyszczes to jest miejsca, na którem by niegdy koció. Lud
bowiem miejscowy
obok nazwy najbardziej przyjtej .Civyntaryska., tak temu,
jak innym miejscom
ruin, ponadawa nazwy dowolne, wzite czy to
od cerkwi,
i

czy od kamieni, koci, wgli, uli i t. p. charakterystycznych znamion. Pragnc okreli miejsce pobytu pierwszego klasztoru aciskiego w Haliczu, I. Szaraniewicz
w tej samej rozprawie niemieckiej wypowiedzia dwa rozmaite zdania. Raz w tem miejscu, gdzie jest skonny

odnie przemian

cerkwi w. Pantalemona, opuszczonej
po napadzie 1241 r., na koció dominikaski do czasów
panowania Daniy
zczy ten fakt z kanonizacy w.
Stanisawa koronacy Daniy w 1254 roku, tudzie z rol,
jak w obu wypadkach odgrywa legat papieski .Opiso,
abbas de Messano«, oraz Dominikanie. Drugi raz tam,
gdzie wspomina o tej ruinie na »Cmentarzyskach«. Jednakowo jest to tylko hipoteza i w dodatku bezpodstawna, tak
samo, jak ta druga informacya Szaraniewicza o dawnym
klasztorze aciskim na Grobiskach, wyprowadzona z nai

i

zwy ludowej Mnykij

Wprawdzie nie jedna cerkiew
Fig. 49.
przemieniona na koció jeszcze za
Fundamenta (12 m X 16?)
panowania Wgrów póniej, ale nie koniecznie musiaa
uamek gzymsu cerkwi
do tych nalee ta na » Cmentarzyskach*, ile
na Cmentarzy skach«.
pierwotn
osad Dominikanów w Haliczu jestem skonny upatrywa
w pobliu Kryosa na górze ;>Daniy«, o czem dokadniej mówi na innem miejscu
OFundamenta tej ruiny akcentuj wybornie bizantyski centralny plan (fig.
49).
prostoktnem, prawie
kwadratowem polu murów magistralnych, wida cztery
na kwadrat rozstawione filary. Pilastrów nie wida; mogy by zniszczone
albo
uwydatnione w odsadzkach cian, albo nie byo ich wcale. Apsydy, których z czci

w

Haliczu

sad«.

moga by

i

i

e

i

W

»

e

pókola pónocnego domyla si mona trzech, nie byy badane, poniewa pokrywa
je gociniec, poprowadzony tdy przed stu laty, po
skasowaniu starej drogi, wiodcej doem ponad ukiew.
Poniewa cerkiew znika z czasem najzupeniej z powierzchni ziemi wraz
ze swoimi ciosami
rzebami, dlatego zasuguje to tembardziej na wzmiank,
znaleziony tam fragment bazy posiada zupenie ten sam josko-attycki
profil,
którym odznacza si cokó cerkwi w. Pantalemona.

e

i

O Szaraniewicz; Die Franciscaner-Kirche
str.

in Halitsch.

(Mittheilungen der Centr. Com. X1'V,

99-109).

=) Wywody, dotyczce klasztoru Dominikanów w Haliczu
pierwszego i drugiego zaoenia, sprostowa Szaraniewicz w znacznej mierze w swojej drugiej rozprawie p. t. ^Rezultaty bada archeolo-
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Z drobnych przedmiotów znaleziono tam jeszcze may krzyyk równoramienny
monet miedzian Wadysawa
czerwonego kamienia (bolus armenica rubra)
w
ruinach
w.
któr
take
znaleziono
Spasa,
z wizerunkiem korony wOpolskiego,
gierskiej i lilii domu Andegaweskiego króla Ludwika po jednej, a monogramem
miejsce
Opolczyka (TF=Wladislaus) po drugiej stronie, z czego mona wnioskowa,
byo zamieszkae jeszcze pod koniec XIV stulecia i).
Prócz cerkwi powyszych, z planem wybitnie bizantyskim tego samego rodzaju
co w. Stanisaw czyli w. Pantalemon, które wedug wielkoci id w tym porzz

i

e

-^^

klJi,'iM't//WffM

Fig. 50.

Fundamenta

(23

m X 10'40), rzeby

"

kafle cerkwi Bahowiszczenia (Zwiastowania)
na »Cerkwiskach« pod Kryoseni.
i

dku: w. Cyryla Metodego pod Dbrow, w. Spasa, w. Pantalemona i bezimienna
architektura halicka budowaa take cerkwie jednonawowe,
na Cmentarzyskach
trzy inne fundamenty: jeden
nieco wyduone i budowle okrge. Za pi'zykad
na »Cerkwiskach«, drugi na górze obok Kryosu, trzeci na zaukiewskiej wyynie.
V. Ruina cerkwi B ahowiszczeskiej (Zwiastowania) na Cerkwiskach
lub na »Kaszykowie« znajduje si midzy Kryosem i jego przysiókiem Czetwertnizkim brzegu ukwi, ale na takiej wyniosoci, której nigdy nie
kami, na lewym
moga nakry powód. Przestrze, naleca w jednej czci do ceiiiwi parafialnej
w Kryosie, w drugiej do wocian, jest zasiana szeroko ulem, okruchami kamienia
i

—

su

i

w

gicznych
')

I.

okolicy Halicza,

Szaraniewicz:

Lwów

1886«.

Rezultaty

bada

archeologicznych

w

okolicy Halicza,

Lwów

1886, str. 52.
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ciosowego, a najbardziej rzecznym otoczakiem. Grunt wociaski, na którym znajduje si ta ruina, jakote grunta ssiednie, wobec wyorywania corazto nowej masy
kamienia i gruzu, nastrczaj przy uprawie nie mao trudnoci. Tu spodziewa si

mona

wicej

miejsca

w

na coby wskazywa si zdawaa take nazwa ludowa tego
mnogiej: »Cerkwiska«.
Odkopana w tern miejscu cerkiew przedstawia si w fundamentach jako zaoenie jednonawowe, podune, z trzech czci zoone, a mianowicie z nawy, prezbiteryum
okrgej apsydy, stopniowo od zachodu ku wschodowi zmniejszajce si
(fig. 50).
Nawa, jako
najwiksza, przedstawia si jako obszerny prostokt
oddzielony murem od prezbiteryum i sanktuaryum (przynajmniej w planie), opai

ruin,

liczbie

cz

Fig. 51.

Posadzka cerkwi Bahowiszczeskiej

(9

m X 6*50).

trzony nazewntrz pilastrami, po jednym od poudnia i pónocy. Kopuy prawdopodobnie nie byo. Cerkiew moga
nakryta sklepieniem beczkowem lub drewnianym
stropem. . p. awrecki o tych fundamentach opowiada,
sporzdzone starannie

by

es

W

kamieni rzecznych, na mocnej zaprawie mularskiej.
jednym naroniku znalaz
gboko podoony kawa dobrze wygadzonej pyty, która, jak mu si zdawao,
pochodzi moga z jakiego starego sarkofagu, a
jjod posadzk z pytek, której
rysunek zaczamy, dokopano si nawet spalonych ligarów, na tej podstawie przypuszcza ks. awrecki istnienie ju przedtem jakiej cerkwi drewnianej, któr po
poarze zastpia kamienna z rzebami. Ale wniosek taki nie jest koniecznym, gdy
poar moga przeby ta sama cerkiew kamienna, a potem otrzyma kaflow posadzk,
zamiast spalonej drewnianej
po tej ostatniej mogy zosta pod spodem reszty
ligarów. Pi-zy tych fundamentach, odkopanych 25 wrzenia 1884 r., pokazaa si
miejscami dobrze utrzymana posadzka z polewanych pytek, najwicej koloru
jasno-ótego w tonie siarki, zalegajca przestrze 7X10 sni (fig. 51). Dawniej
jeszcze znaleziono tam lamp bronzow, nabyt do muzeum hr. W. Dzieduszyckiego
i krzyyk bronzowy zatrzymany u waciciela tego gruntu, wocianina z Podegrodzia.
z

e

i
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tej ruiny znajdowa si bruk ze wiru, a pod nim niemao elaziwa, skonaczy, jak przy innych ruinacli, co zdaniem prof. Szaraniewicza miaoby
przemawia za tem, e to miejsce byo zamieszlcae jeszcze w poowie XV wieku.
Cerkiew zniszczy poar, gdy na posadzce znaleziono »spore cawaki stopionej
miedzi«. Opodal, przy ujciu strumyka Dunajca do ukwi, znajduje si niewielka
mogia, która okazaa si wewntrz pust, bez adnych ladów zwok. Na brzegach
ukwi, w poowie dookoa omawianych tu ruin, znajduje si rozlege cmentarzysko
widocznem przy obamywaniu lewego
i caa ta przestrze jest pokryta rumowiskiem,
jej mynówki, w miejscu zwanem »Ostrowiec
brzegu przez nurty ukwi
Przed
jak
podaje
prof. Szaraniewicz na podstawie zaczer80 laty, t. j. okoo roku 1830,
pnitych na miejscu informacyi, »gospodarze z Podegrodzia wywozili stamtd ogromne

Obok

rup

z

i

i

.

pyty kamienne,

uywajc
-^
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W
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które

w domu

kruszyli,

na arna, progi, podwaliny

W

do swoich zabudowa i t. p.« ').
ten
sposób przepady wspaniae rzeby,
o których nam daj pojcie ju tylko
okruchy, które miaem sposobno ogl^^^ ^ '^^' awreckiego na plebanii
w Zaukwi, mianowicie waki z portalu

^

^^'^'

^

(fig.

^^ ^^
50 b).

'

gowa

lwa,

dua

na 40 cm

Pami

o wezwaniu tej cerkwi od
starych ludzi, yjcych jeszcze w XVIII
wieku, przechowa dotd tylko jeden

;

i

ich

:

/^^^^^^-

w Kryosie*), który na moje
pytanie odpowiedzia mi,
bya to cerBahowiszczenia
kiew
(Zwiastowania),
Fig 52. Fundamenta (19-75X9"50) m rzeby cerkwi
l^otwierdzajc przez to nazw u Szaw. liii oboli Kryosu.
raniewicza i moje wasne co do tego
oczekiwania, gdy jaknajlepiej wypywa to jeszcze z innego róda. Pewien dokuosada, która przy tej cerkwi powstaa, wraz
ment z roku 1458 wiadczy »),
czowiek

\^^^^^

^^^

e

i

e

poblizkiem Podegrodziem stanowia wtenczas beneficyum ssiedniego monasteru
kapitulnego (kryoskiego) przy katedrze Bogarodzicy, która si nie gdzieindziej,
tym roku magnat Stanisaw
tylko wanie na poblizkiej gói-ze znajdowaa.
z Chodcza, starosta halicki, sprzeda »Opiekadnictwo« tego monasteru krj-oskiego
z jego dobrami potomkowi rodziny bojarskiej Romanowi z Ostaowic >....generaliter
cum omnibus proventibus, uti est dictum monasterium Krylos in suis metis et granitiebus longe, late et circumferentialiter limitatum, ac etiam cum villis Podgrodzie
et Blahowisczenie, ad prefixum Krylos spectantibus, cum omnibus dictarum
villarum proventibus...«
VI. Przy samym Kryosie, na drugiej górze na wschód od niego wznoszcej
si, a oddzielonej gbokim wwozem, roztacza si las skarbu metropolii halickoIwowskiej, którego jedna
wzdu wwozu, niezalesiona, nazywa si w potocznym
z

W

poa

')

Izydor Szaraniewicz:

Rezultaty

bada

archeologicznych

w

okolicy Halicza,

str. 69.
=)
»)

Petro Maanij, paamarz cerkwi w Kryosie.
Drukowane jAkta grodzkie i ziemskie* Lwów, T. VIII,

str. 94,

dok. LI.

Lwów

1886,

—

ZLOTY WIEK: WYNIK BADAN

jzyku ludowym »Prokayjtw sad«
roka Eliasza).

w. Pantalemona, bya

z

W LATACH 1880-1887.

ruinami cerkwi monasterskiej
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w.

liii (pro-

jedyna fundacya ze staroksicych czasów, która
trzymaa si najduej, gdy do drugiej poowy XVIII stulecia. Za biskupa lwowskiego
administratora metropolii kijowskiej, Józefa Szumlaskiego, cerkiewka ta
01)ok

to

i

najstarsza ze wszystkich (ecclesia, qua nihil vetustius videtur), jak
biskup, znajdowaa si w stanie lichym. Dlatego, umierajc 1708 r.,

si wyraa ten
legowa Szum-

reparacy pewn kwot. Jeszcze 1744 roku mieszczka Piotrowa Bereszczycha, legujc kwot 2312 zp. na rozmaite cerkwie i monastery w Haliczu
jego
z tego na monaster w. Eliasza
najbliszej okolicy, przeznaczya take pewn
w Kryosie '). Niebawem
potem
may
j^ ^^
||mii^^mmiiiiii^^^^mnm^
laski na

jej

i

cz

przesta istnie. Mnisi wyprowadzili si std do drugiego monasteru przy cerkwi Bogarodzicy w Kryosie,

odnowionego

1704

1706 po >straszliwym« napadzie tatarsko - tureckim

po odbudowaniu teje
cerkwi 1702 przez biskupa
i

Od

Szumlaskiego.
jak

czasu,

mnisi

z

tego

przybyli

tam

w.

Elia-

monasteru

dzie tego proroka
obchodzia cerkiew kryoska uroczystem naboesza,

stwem-). Ich

za

cerkiewka,

stojca pustk, chylia si
coraz bardziej do upadku

rozpadaa si w gruzy.
takim stanie, gdy stercza jeszcze cay zrb bez
i

W

dachu,

oglda

1788

bdc

r.,

j

jeszcze

niejszy metropolita

')
.1.

A. S.

i

z

rzebionego portalu przeniesione do dworu

w

Kryosie.

uczniem gimnazyum stanisawowskiego, Micha Lewicki, pókardyna, podziwia jej okrgy ksztat i jej pikn archite-

Pe t r u s z e wy cz

Szaraniewicz dok.

Fig. 53. Reszty

okoo

1744

r.

:

O

coóopHoa Boropo,^iiHHoii i;epKBu

podaje mylnie za

dat

bt.

r.

Tajinih,

opuszczenia monasteru

w.

JltsoB^ 1898, str 16.

Eliasza (Mittheil. d.

—

Cen-

Wien 1888, str. 97).
2) Do przedmiotów, z monasteru w. Eliasza na Kryo przeniesionych, zalicza si pewnie i obraz
w. Proroka Eliasza, podany w inwentarzu cerkwi kryoskiej z r. 1785, gdzie i odpust tego witego
obchodzi monaster kryoski Przenajw. Bogarodzicy, póki wreszcie po upadku tego ostatniego
roku 1832, 6 lutego, pisa
monasteru nie odoono odpustu w. Eliasza na najblisz niedziel.
ks. Parfanowicz do dworu metropol. w Kryosie
prosi, aby dwór zaprzesta urzdza zabawy w sobot dla pospólstwa poddanego z muzyk pijatyk, bo to modzie obojga pci prowadzi do rozpusty
skary si, e »nazaiutrz, to iest w niedziel, prawic naboestwo poranne z uroczystoci
. Eliasza na niedziel przeniesione y, nie miaem na Wsenoszcznym wyey 30 osób...« (Akta
tral-Com.,

W

i

i

i

parafialne przy cerkwi
J

PeJed8ki

w

Kryosie).
11
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W

rodku pasa si wtenczas para sptanycli koni'). Na pocztku
ktur ciosow.
XIX w. rozebrano j z jej materyalu pobudowano teraniejszy paac metropolitalny,
dom probostwa przy cerkwi w Kryosie.
a po czci moe
(fig. 52) wynika, e cerkiew w. liii odznaczaa si ciekaw
fundamentów
Z
i

i

stanowia typ nieco inny. Dwie rotundy
wród budowli halickich konstrukcy
w planie, z prostoktn przestrzeni od zachodu, przedstawiay si pewnie w elewysza nakryta kopu,
wacyi w ten sposób, e rodkowa rotunda bya wiksza
i

i

za

mniejsza, do niej

i

od wschodu przyronita, stanowia apsyd, a prostoktna

przestrze od zachodu tworzya przedsionek (narthex).

Fundamenta cerkwi w. Eliasza badano w r. 1886 1887. Za pierwszym razem
odkopano je czciowo na tej podstawie sporzdzony zosta prowizoryczny szkic
planu w ksztacie bazyliki podunej, który pomieci Szaraniewicz w XIV tomie
nastpnym 1887 roku, odkryto cae
wydawnictwa Centralnej Komisyi w Wiedniu.
fundamenta plan ich okaza si nieco
innym a pod niektórymi wzgldami
nawet oryginalnym wród zabytków
Halicza. Korpus cerkwi wynosi 10 sni
dugoci, 5 szerokoci. Przy ruinach znai

i

W

i

leziono reszty portalu,
ste

jDokryte

t. j.

omiogrania-

waki z archiwolty,
rzebion ornamentyk rolinn.

kolumienki

i

Charakter tej ornamentyki w zasadniczych rysach ten sam, co na portalu
cerkwi w. Pantalemona. Sploty ody-

gowe tworz
13-20)
Fundamenta »Poligonu« (15 m
zokrucham-i ciosów i posadzki na »Kai'powyni gaju«.

X

Fig. 54.

liciem,
zarysie
a

przypominaj cem
raczej

nadto pod

by

wypenione

eliptyczne pola,
listki

w gównym
dbu ni akantu,

wzgldem technicznym rzetern,
e gówne

odznaczaj si

te

s

naznaczone gbokiemi nawierceniami. Poszczególne kamienie
archiwolty byy poczone zapomoc elaznych, czworograniastych, zalewanych oowiem czopów, gdy po nich pozostay w kamieniach gbokie gniazda (fig. 53).
cay korpus
Reszty materyau, dobyte podczas rozkopów z ruin, wskazuj na to,

wzoru

punkty

e

by wewntrz sklepiony.
Poniewa klasztor przetrwa a do
si przy samym Kryosie, przeto suszn

budowli

drugiej

poowy XVIII wieku

moe by

zanikajca tradycya,

niegdy seminaryum duchowne, gdzie wychowywali si klerycy 2).
Z drobnych przedmiotów, znalezionych przy odkopywaniu tej
na uwag równoramienny krzyyk skadany, mocno pozacany,
ukrzyowaniem, który lea na szkielecie ludzkim'').
VII.

w

miejscu

jeszcze

jedne fundamenta

zwanem »Karpiw

haj«, opodal ruiny

Wreszcie

i

ruiny,
z

znajdowa

e

byo

to

zasuguje

grawirowanem

badano na wyynie zaukiewskiej,

w.

Spasa.

Zaoenie

to jest

cile

cen-

Petruszewy cz: HcTopHnecKoe naBicTie o i;epKBH cb. HanTejieiiMOHa, JTbob^b 1881, str. 12.
ustne
opowiadanie ks. Petruszewicza.
Tudzie
2) Petro Maanij, paamarz cerkwi w Kryosie.
Zabytki ruslco-galicyjskiej staroytnoci z 3 chromolitogr.
3) Dr. Izydor Szaraniewicz:
tablicami, Lwów 1886 (po rusku) oraz: » Rezultaty archeologicznych bada w okoHcy Halicza, Lwów
')

A. S.

1886« (po polsku

i

po rusku).
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1909

nazwane przez Szaraniewicza »Eotuncl«,

a przez prol Zacharjewicza
Jego rednica wynosi 18 kroków. p. Zacharjewicz, profesor politechniki lwowskiej, bada te fundamenta i zdejmowa plan ich, jednak sam wyznaje,
z powodu spónionej pory nie mona ich byo dobrze odsoni, a wskutek tego nie
byo moliwem ani dokadne ich zbadanie ani zdjcie. A ta niedokadno zdjcia,
przy najmniej w pewnym stopniu, charakteryzuje, jak mi si zdaje, take inne wyawreckiego.
szczególnione dotd ruiny, odkopane przez Szaraniewicza
Technika tego fundamentu, jak pisze Zacharjewicz i), róni si od techniki fundamentów w. Spasa pod Dbrow. Z wyjtkiem szerszej ciany zachodniej, szeroko fundamentów wynosi tylko 1 m; ich odsada znajduje si w ziemi 60 cm
z kamienia rzecznego, ale mniej starannie od
gboko. Fundamenta wykonane
tamtych, elewacya za bya z tego samego ciosu, co inne wspomniane cerkwie. Przy
kopaniu dobyto pojedyncze, segmentowo obrobione kamienie. Oprócz potuczonych
tralne

(fig.

54)

»Poligonein

«.

e

i

i

s

Ten

w
i

rezultat

dziejach sztuki
to mniejsza

z

duo

kwadratowych kafli, wikszych grubszych,
okoo 23 cm, emaljowanych na brunatno.
przyniosy badania w 1880—1887 r. Odsoni on odrazu now kart

ciosów, przy ruinie znajduje si
jak pi'zy innych ruinach, o boku

i

kultury Halicza

i

w XII XIII
w zakresie
i

tego, co posiada Halicz

snej architektury. Prof. Szaraniewicz

i

ks.

awrecki

wieku.

Atoli jest to tylko

ograniczyli

w

cz

zakresie

wa-

si jedynie do

zba-

dziejów sztuki,

dania tych ruin, które wtenczas byy jeszcze zupenie widoczne. Natomiast wcale
nie byo badane równie wane i niekiedy wielce ciekawe ich najblisze otoczenie,
nie mówic o wielu innych ruinach, które byy im nieznane, gdy gruzy ich ju
dawniej uprztnito, a miejsca ich wcielono do anów ornych.

b)

Przystpujc w

nowiem uczyni

to,

Wynik bada w roku

jesieni 1909

co narazie

i

1911 roku do

1909.

wasnych bada w

uczyni byo mona;

to

jest

Haliczu, posta-

oprócz

dokadnego

w.

Pantalemona, tudzie owych ruin znanych, postanowiem wyszuka inne ruiny zebra jaknajwicej materyau informacyjnego co do ich rozmieszczenia i t. p. To w pierwszym stopniu przyczyni si miao do rozwizania kwestyi
pooenia dawnego grodu, a zarazem posuy za podstaw do dalszych bada nad
trzeba byo
architektur i zabytkami Halicza. Rzecz to nie bya atwa o tyle,
okolic Halicza z przylegemi wsiami, t. j. przestrze
podda dokadnej rewizyi
jednej mili kwadratowej, a mianowicie zwiedzi miejsca dzi lasem porose i inne mniej
dostpne, a przecie wane; zbada odszukane fortyfikacye, wytropi ich kierunek
myl przewodni; pozna miejsca ruin i innych zabudowa. Suma wszystkich doi
wiadcze i spostrzee wykazaa najwyraniej miejsce, urzdzenie, plan fortyfikazabudowanie stoecznego Halicza w XII XIV wieku.
cyjny
bada byo odkrycie wielu innych miejsc
Rezultatem take tych poszukiwa
takich, gdzie, sdzc z próbnych kopa i pewnych dowodów w materyale, pod kadym wzgldem z tamtemi ruinami identycznym, stay budowle ciosowe w wiekach
rednich.
VIII. Przedewszystkiem zwrócimy uwag na miejsce przy drodze midzy Zaukwi i Kryosem, na t. z w. Cmentarzyskach, gdzie w pobliu o jakie 130 m

zbadania cerkwi

i

e

ca

—

i

i

')

»Opis architektoniczny fundamentów i wykopalislc odkrytycli
opisy liist. Halicza, Lwów 1883, str. 164—166).

w

jesieni 1882 r.«

(W ksice

Szaraniewicza: Trzy

11*
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prawej stronie gocica badane fundamenta pod myln
nazw w. Anny<. Miejsce to znajduje si na la-awdzi wiellviego tarasu, staczajcego
si zwolna na dól od grzbietu nad omnic i spadajcego do koryta ukwi prostodo Podeliniowym stopniem, który obserwowa mona dobrze od i'odka Zaukwi
wraenie
sprawia
ruinie
przy
tej
tarasu
wystp
Pókolisty
Komarowa.
grodzia
rozsunitego
pagórka, niegdy moe ufortyfikowanego, a póniej splantowanego
znaczna.
obecnie
pagórka
jeszcze
spadzisto
pugami bronami. Mimo to wysoko
gruzem
z okruzasiany
Dosy obszerny plac, na dwóch gruntach ornych, jest
chów biaego kamienia wiru, z pustym wporodku pasem ziemi, zarosym chwastami gogiem (fig. 55). Próbne rozkopy, prowadzone od 18—22 padziernika, wykai)
zay tam wielk ilo potuczonego kamienia. Waciciel za jednego z tych gruntów
swego czasu kamienia byo tam znacznie wicej, a przysposabiajc grunt
zezna,
do uprawj', wywieziono stamtd

znajduj si po przeciwnej

t.j.

a

i

i

i

i

i

i

e

X

kilka

duych

powsta

fur gruzu, tak

e

widoczny dó.
Ale w caej masie zgruchotanych bry znalazo si tylko
kilka

z

tego

kawaków

ze

ladami

cznego obroljienia. Na
m natrafiono na
ci
'/._,

sztu-

gbokowarstw

podunymi rowkami
pod spodem, jakby zostaa naoona na trzcinowaniu (b). Kolor
may hart tej gliny przecz
temu, aby bya wypalon, ale
te i nie jest zupenie surow;
dobrze zasuszon.
jest raczej
To samo odnosi si do pytelc
klinowych z ukonem podciz

gliny z

i

Fig. 55. Drugie ruiny
z

na »Cmentai'zyskach«: a miejsce ruin
i c dobyte pytki.

i)rzekopami, b

zoonych w ornament

s

przy innych ruinach
(c), takich, jakie
stanie. Oprócz tego
w
surowym
powoki,
jakby
bez
adnej
w Haliczu, ale kruchych,
wiele skorup z nawielkoci,
dobywa si mnóstwo tam kamienia rzecznego znacznej
czy glinianych lub dachówek, 1— l^A cm grubych, w tem jedno mae 4 cm naczynie
pewnoci pozwala
z gwiazdk oraz okruchy zbutwiaych koci, co z
i kamyk
wielu
wzgldami pobudowli,
pod
redniowiecznej
za
ruin
miejsce
to
poczytywa
próbnych
warunkach
naszych
ograniczonych
jednak
przy
dobnej do innych. O tem
przekona.
obok,
bada, midzy zasiewami, nie mona si bj^o dokadniej
prawie na samej krawdzi wj^niosego pagórka, wida lady jamy o 6 m rednicy,
zarzuconej rumowiskiem i zarosej krzakiem bzu, jakby dawnej piwnicy lub studni.
IX. Midzy Czetwerkami a Kryosem, na »Cerk wiskach«, w ssiedztwie odko-

ciem, pojedynczych lub

ca

— Tu

panych fundamentów cerkwi Bahowiszczeskiej, kryj si take niezawodne lady
innych zabudowa. Jedno na nieznacznym pagórku, drugie na ornym gruncie od strony ukwi, gdzie ustawicznie podczas orki dobywa si w nieprzebranej obfitoci gruz,
kamie ciosowy, uel, pytki kamienne i t. p. Dalsza przestrze w kierunku góry
do rzeki jest miejscem cmentarzysk i ruin, o czem wiadcz oba brzegi
Kryo
!>Ostrowe6« i >>Sinoat'<.<, skd przy ich obrywaniu si wypadaj koci
zw.
ukwi, t.

a

')

Karaita Izak Izakowicz, kowal

w Zaukwi

metropolickiej.
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skorupy naczy glinianych, uel, wir i t. p. drobiazgi, a nadto górna
warstwa ziemi jest przesycona spalenizn.
Na szczególn uwag zasuguje te obszar dworski klasztoru przy w. Stanisawie, t. zw. Poberee. Kilka gbokich wwozów dzieli go na osobne wzgórza, a ich
wierzchoki tu i ówdzie pokazuj rozmaite lady dawnych ruin. Jedna poowa Poberea naley do klasztoru, druga do jego dwóch osad wity Stanisaw i Grobiska.
X. Jedno miejsce ruin znajduje si prawdopodobnie przed szko w witym
Stanisawie, na wierzchoku góry, skd roztacza si naokoo pikny widok; przestrze zasiana jest okruchami biaego kamienia.
XI. Drugie miejsce redniowiecznej ruiny ley dalej o jakie 150 m przy tej
samej drodze polnej, która od w. Stanisawa prowadzi ku Grobiskom (fig. 56).
Trzecie za miejsce, jednakowo mniej pewne, moe by poniej, naprzeciw tych
zabudowa, gdzie Grobiska stykaj si z Zaukwi.

ludzkie,

—

zwany »Mnykij sad«
^>Makitra«
(Makutra),
górze
spadajcej
pionowo do
(Mniszy sad), znajduje si na
wód omnicy Dniestru wanie przy zbiegu dwu tych
okolicy tego miejsca znaleziono pikny kapitel
rzek.
uamek skrconej* kolumienki (fig. 57), oraz malutki,
zaledwie 5 cm wysoki dzwonek, ozdobiony na powierzchni dokoa niby arkad, w stylu co najmniej XII
XII. Wreszcie czwarte miejsce najpewniejszej ruiny, tak

i

W

i

przedmioty znajduj si w muzeum
dodatku . p. ks. awrecki
przed laty wyorano tam
r.
w 1909
który
on wraz z innymi kamiedugi próg kamienny,
u siebie na plebanii
niami z ruin okolicznych
wieku. Wszystkie

te

we Lwowie.
opowiada mi,

Stauropigii

W

e

pj^ ^g j^^^^j^ glazurowane z cerkwiszcza odkrytego na »Pobereu«.

zoy

— wapie —

w

szeregu opisanych
ruin stoecznego Halicza. Opracowanie rzeb zupenie takie samo jak wszystkich
ruin w Haliczu. Wspomniany kapitel jest rzebiony tylko z trzech stron, z czwartej

w Zaukwi. Materya

tych

rzeb

stawia to miejsce

zatem pochodzi z laskowa apsydy lub kopuy,
Ogólny ksztat
z takich samych laskowa, jakie mamy na cerkwi w. Pantalemona.
ogldamy
jakie
same,
takie
jej wykonanie zupenie
kapitelu, motywy ornamentyki
z empochodzi
na apsydzie w. Pantalemona. Kawa kolumienki ozdobionej spiral,
por albo z dwudzielnych lub trójdzielnych okien. Kolumienka bya obliczona tylko

za by zamurowany w

cianie;

i

na widok z przodu, albowiem tylko z tej strony ma wydrone spiralne obki,
podczas gdy strona tylna zostawiona gadk. Drugi kawaek takiej samej kolumienki znaleziono w ruinach cerkwi Spaskiej. Z tego mona wnioskowa tylko to,
kolumna, znalezione na Grobiskach, mogy tam dosta si z ruin cerkwi
kapitel
w. Spasa do jakich zabudowa drewnianych, które zniky póniej; lub jeeli pochodz z której ruiny na Pobereu, to w kadym razie z budowli pod wzgldem
stylistycznym traktowanej tak samo, jak inne budowle ciosowe w starym Haliczu,
Szaraszczególnie za cerkwie w. Spasa i w. Pantalemona. Daremnie te prof. I.
»reminiscencyj
si
niewicz w ludowej nazwie tego miejsca >Mnykij sad< dopatrywa
dawnego aciskiego klasztoru* >). fundowanego chociaby nawet na przedmiocie

e

i

starej cerkwi,

tylko

dowodzc,

»monachami« lub

e

lud ruski swoich zakonników nie

»czercami«. Tymczasem »mnych«

Szaraniewicz: Die Franciscaner-Kirche
Commission, Wien 1888, XIV str. 100).
) Dr.

I.

jest

nazywa »mnychami«

sowem

staroruskiem

in Halitsch. (Mittheilungen der k. k. Central-
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taka nazwa monasteru wiadczy moe wanie jak najlepiej o jego staroj^tnoci.
Kroniki ruskie posuguj si wyrazem tym nie mniej jak innymi i . p. Szaraniewicz
zna je dobrze, przeto niepotrzebnie starorusk nazw tumaczy nieuzasadnion

i

liipotez.

Jak std wida, na Pobei'eu w staroksicym okresie znajdowao si kilka monasterów i cerkwi, albowiem tylko z murowanych cerkwi kamiennych mog pochodzi
te reszty rzeb i gruzów. Po napadach tatarskich przez dugie czasy musiay sta w ruinach i utrudnia upraw roli. Wobec tego rozumiemy, dlaczego yzna gleba Poberea
trzysta lat temu uchodzia jeszcze
w znacznej czci za nieuprawne
pustkowie z drzewami, sadami i innemi zarolami t. zw. azami, »które
od dawnych czasów zamkowi mao
co czynij^«, jak to zeznaje akt darowizny tego Poberea na rzecz

Idasztoru

Wyraniej
intromisyi

Y_j

przy

w.

jeszcze
i

Stanisawie

mówi o

').

tern akt

rozgraniczenia

z na-

stpnego 1612 roku, gdzie czj^tamy: »... campus iste Poberee iam
totus est in toto monte et declinitatibus eiusdem montis, in quo sunt
agri culti et inculti, sarepta vel po-

marium, arbora, rubeta
neris«

varij

ge-

%
Z innych miejsc w tej
zasuguje na uwag jeszcze

XIII.
Fig. 57. Kapitel

kolumna wyorane na Grobiskach.

i

okolicy,

jedno miejsce, gdzie si mona
mianowicie przy Pobereu po drugiej stronie drogi, wiodcej
z Zaukwi do witego Stanisawa, na stoku rozlegego wzgórza, przy dawnym anie
wójtowskim (laneus advocatialis), pocztkowo za, jak si zdaje, cerkiewnym.
XIV. Oprócz tego zagadkowe jest pole »Jeów«, gdzie nibyto miay istnie
plebaskie wsie Hi'yhorów i Perewozy. Ksidz Jan Piekarski, wizytator gruntów kocioa parafialnego w Haliczu w r. 1627, opowiada w swojej relacyi,
midzy innemi »ksidz Pleban przed nami wszystkiemi opowiada y ukazowa, i
pole iego (Jeów), nabudowali sobie miejscy ludzie gwatem folwarków, chaup
iako y Kabnie (piece w ziemi) y niej ukazywa te, kdy domy, chaupy, piwnice
y sady tych poddanych wsi Plebaskich byli, bo y pieczyska widziaem ia sam,
idcemi, co y mieszczanie nie denegowali^)*.
owe >piey z inszemi tu ze
czyska« i t. p. lady mieszka odnosz si niezawodnie do tych osad >chaup
folwarków*, które sobie póniej »miejscy ludzie gwatem nabudowali«, ale
miar
nie mona icli odnie do wspomnianych wsi Hryhorowa lub Perewozów. Istnienie
tych obu wsi odnosi si jeszcze do czasów ksicych, bo ju w r. 1427 zowi si
w królewskim skrypcie obie te wsie... »Hrehorow et Pereweczie
yillae desertae

spodziewa

ruiny,

e

mn

Owó

i

adn

—

')

2)

»)

Dodatki archiw. dok. pod
Dodatki archiw. dok. pod
Dodatki archiwalne pod r.

r.

1611.

r.

1612.

1627.
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Relacya ks. Piekarskiego jeszcze
z tego wzgldu niedomiejscem obu wsi wedug niej miao by pole Jeów, a z tern zgodzi
si nie mona ze wzgldu na szczupo przestrzeni, chociaby to nawet byy
zupenie mae wioski.
moe, i jedna z nich leaa na górze na tern polu Jeów,
ale druga bezwarunkowo bya na Zaczewiu, na lewym brzegu omnicy, gdzie znajhaereditariae plebani*

kadna,

i).

i

e

By

duj si

ich

ki

Tymczasem

i

grunta.

reszty gruzu spotykane na

re, okruchy ciosu

Jeowie

pi-awda

(co

w maej

iloci),

emaliowanych, zupenie tego rodzaju, jak dobywane z i'uin
»Poligonu«, wreszcie kawaki oowiu, uywanego do spajania blaszanych dachów,
wiadczyyby take o ruinie, któr ju wyprztnito i to najprawdopodobniej wanie
w tem miejscu, gdzie si kocz oba any
magistracki
wójtowski.
XV. Na wysokiej skale »Sokó«, oddalonej przeszo mil od miasta, a spadajcej pionowo do wód rzeki omnicy (mapa XV) wykopuj midzy zabudowaniami
i na
ogrodzie dwóch wocian, jak i na innych miejscach ruin, nieprzebrane mnóstwo
skorup z naczy glinianych, 172 cm grubych, tudzie innego gruzu podostatkiem.
Wedug zezna miejscowych wocian znajdowano tam przypadkowo »skadane«
krzyyki, oczywicie redniowieczne relikwiarze, które niestety zatracono napowrót.
Tym razem miejsce niewtpliwej ruiny wyjania si dobrze zapomoc róde pimiennych, jakie udao si odszuka w archiwum bernardyskiem. Oto przy rozgraniczeniu
okolicznych dóbr w 1555 r. wspominany jest take dzia cerkwi zburzonej na Sokole
i

kafli

—

i

.»et Bona sive villas haereditarias Bludniki, Komorów et Pukasowce ac Synagogam
desertam, Soku nuncupatanic...^). Dzia dóbr sokolskich figuruje potem wraz z Podegrodziem, gdy w 1663 roku król Jan Kazimierz nadaje niejakiemu Janowi Stachurskiemu, wysuonemu pukownikowi wojsk swoicli, doywocie »na królewszczyznach
Sokó Uroczyszcze i Podgrodzie^, a nazwa »uroczyszcze< oznacza w jzyku ruskim
miejsce niegdy zamieszkae, potem wyludnione czyli opuszczone. Dokadniejsz pod
tym wzgldem wiadomo podaje inny odszukany i obszei^niejszy dokument:
*Alexander na wistelnikach y K^atarzyna z wielkich Szumlan wistelniccy 3),
Maonkowie, Dzierawcy wsi JKMoci Podgrodzia, wiecznej Pamici niech to
bdzie wiadomo, i maic z aski y za konsensem JKM. PN. Miociwego wie
nazwan Podgrodzie w Woiewodztwie Ruskim a ziemi Halickiej lec, gdymy
Rewidowali Gronta iey, nalelismy mieysce na tyche, ab anticpio Sokó nazwane,
na którym uondam bywa Man aster Tituli Podniesienia
., gdzie
fundamentów Cerkiewnych y Manasterskich dotd leszcze exstant znaki, iako o tym
mielimy od starych Ludzi okolicznych wielu, a ci od swoich Przodków prawdziwe
Relacye,
na tym miejscu od lat kilkuset bywa Monaster, zaczyra niechcc my
quidquam diminuere Chwale Boey, y owszem, ad pristinum to mieysce (wite)
przyprowadzi Statum, ten Gront Sokó nazwany, raz Panu Bogu powicony
y oddany, ze wszystkiemi Polami, Sianociami y Przylegociami iego z Possessyi
(.

Krzya

e

naszey Wypuszczamy y oddajemy go perpetuo Oycom Zakonnikom witego
Bazylego Wielkiego Possessioni, pozwalaic, aby tame znowu mieszkali. Cerkiew
y Manaster budowali, uondam przez Nieprzyjaciela Krzya w. zniesiony
iako naygruntowniey rozmnaali, tudzie przyrzekaic,
y w nim Chwa

wit
')

r.

e

1427.

Archiwum Aktów gr. z. we Lwowie; obi. hal. grodzkie T. 268 p. 1897— 1914.
') Ród wistelnickieh nalea do starej szlachty halickiej, wywodzcej si od bojarów.
biskupstwa halickiego ród ten odgrywa wybitn rol.
2)

ryi

Tame, pod

Bo

i

W

histo-

oo
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do tego Manasteru zakonników y Cyrkumferencyi iego adnym sposobem odtd
interessowa si ani w odpustach y Praznikach iego przeszkadza nie bdziemy,
na co y konfirmacy u Jego K. Moci PN. Miociwego uprosi y utrzyma tyme
Oycom Zakonnikom pozwalamy, a dla lepszey tego Wiary y Pewnoci rkami
si naszmi wasnemi podpisuimy. Dziao si w Podgrodziu, dnia pierwszego.
Miesica Septembra, Roku Paskiego 1689. Alexander wistelnicki (iocus sigilli),
Katarzyna wistelnicka (Iocus sigilli)«.
Restytuowany klasztor Bazylianów na skale sokolskiej da pocztek teraniejszej osadzie Sokó, liczcej ponad trzydzieci numerów. Klasztor zosta skasowany
za Józefa II i), cerkiew drewniana, obok miejsca dawnej murowanej, suya jeszcze
czas duszy pozostaej osadzie, potem zostaa rozebran na spichlerz do Podegrodzia, a w ostatnich czasach wioska, naleca do parafii w Kryosie, postawia sobie
now drewnian cerkiewk.
XVI.

rzyska,

Haliczu nale jeszcze dwa stare cmentagdzie prawdopodobnie istniay drewniane witynie. Oba nie bardzo odda-

Do szeregu notyych odkry w

lone od siebie, na uprawnych pagórkach, przy samej Zaukwi. Do wczesnego redniowiecza odnie trzeba przedewszystkiem cmentarzysko, zaznaczone na mapie cyfr

XVI, gdzie na gbokoci 60—70 cm natrafia si na szkielety ludzkie, silnie zbutwiae
zwykym sposobem zoone, z twarz zwrócon na wschód. Kopano tu w trzech
i
miejscach
wszdzie natrafiono na szkielety. Przy jednym znalazy si reszty ozdoby;
mianowicie naszyjnik, zoony z kolorowych szklanych koralików maych 2 cm krzyyków, rnitych z rónokolorowego kamienia. Wyrób to niezawodnie importowany.
XVII. Troch póniejsze zdaje si by drugie cmentarzysko na wysokim
pagórku, czciowo zajte przez zagrod wiejsk.
i

i

wspominamy tu o mogile Ta tarskiej «, w gbokim wpónocny-wschód od góry w. Stanisawa, splantowanej w ostatnich latach.
gbokich wyobieniach tego wwozu, gwatownie spadajcego w koryto omnicy,
pod górn warstw gliny, w gbokoci 1 m., tkwi pómetrowe warstwy wiru, z czego
wynika, e wwóz w znacznej czci jest nim wycielony. Na wysokoci kilkudziesiciu metrów ponad wodami omnicy
Dniestru, zjawisko to jest objawem nieXVIII. Nawiasowo

»

wozie, na

W

i

zwykym. Najatwiej wytumaczy
rzucony

na

orn

je

mona w

ten sposób,

e

wir

ssiednich ruin podczas oczyszczania okolicznych gór
gleb.
z

By moe, i dla
w najbliszej okolicy
te siedziby bojarskie

mog

architektury halickiej
mie
Halicza, jako jego twierdze,

ten
i

móg by wyobracania ich

take znaczenie horodyszcza
warowne klasztory,

bd

bd

(Mapa, tabl. III).
Mam tu na myli horodyszcze czerców czyli t. zw. Kao]iierótv^), w Pitryczu,
z cerkwi Wniebowzicia Bogarodzicy, datujce niechybnie z epoki stoecznego

Halicza, o którem jest mowa w dokumencie granicznym z
wskutek zniesienia tego staroytnego klasztoru przez Józefa

r.

1556^)

i

oj^uszczone

II.

Kilka kartek metryki chrztu tego monasteru na Sokole znalazem w Kryosie. Z nici wynika,
1755—1779 w klasztorze byo tylko dwóch ksiy, kommendaryusz i wikaryusz, jak si tam
tytuuj. O braciszkach nie wiemy nic.
^) Podobnie
w kronice hipackiej pod r. 1250 monaster Wydobycki pod Kijowem zowie si
^Kauherów*, kiedy odwiedza go ksia. Danio po drodze do chana tatarskiego.
») Archiw.
Bernard, we Lwowie: Ivsigi ziem. hal. T. 54 p. 351—353, T. 55 p. 674—675. Ks. gr.
hal. T. 191 p. 1146-1156.
')

e

od

r.
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XX. Nadto dwa inne, dotd nieznane horodyszcza i trzy monastery. Jedno horodyszcze znajduje si w lesie za rzek omnic i za Bludnikami; przy niem obecnie rozsiada si wie Siedliska. O tein horodyszczu wspomina take pewien dokument z r.
o sianociach wród okopów, uywanych jeszcze przed »Turecczyzn«.
1755, jakote
XXI. Drugie, aczkolwiek bardzo wtiMiwe, ma by za Dniestrem, to jest na lewym brzegu. O tem mamy take wzmianki w ródach rkopimiennych z XVI i XVII
wieku. Dokument z poowy XVI wieku powiada o jakich kach czyli sianociach
i

Widok z góry w. Pantalemona (Stanisawa) na pónocn nizin za omnic (ukryt pod gór)
Dniestrem, domniemane pobojowisko, gdzie walczy! Mcisaw Halicki z Wgrami 1221 r.

Fig. 58.
i

zamkowych wród okopów, a dwa inne dokumenty z r. 1721 1767 podaj take
wiadomo o sianociach midzy waami za Dniestrem, tym razem franciszkaskich,
konwentu w. Krzya w Haliczu. Dalsze badania mog wykaza, ile jest w tem
prawdy czy wiadomoci te dotycz jednego tego samego przedmiotu. Zaznacz
jeszcze, e próby poszukiwa, przeze mnie podjte, nie wyday adnego rezultatu.
Lewy brzeg Dniestru jest na znacznej przestrzeni nizinny, podczas powodzi zalewany,
tu
ówdzie mokry bagnisty. Na tej równinie stoczy prawdopodobnie wielk bitw
Mcisaw Halicki z Wgrami 1221 r., któr opisuje Dugosz kronika hipacka (fig. 58).
O klasztorach, istniejcych dawno na prawym brzegu Dniestru w pobliu
Halicza, powyej
poniej ujcia omnicy, wiadomo z podania ludowego, ze róde
i

i

i

i

i

i

i

J.

I^elcnski.

12

90
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samych nazw. Obronne rzek, tworzyy one jakoby cytadele dawnego grodu pilnoway przeprawy przez rzek ').
XXII XXIII. Jeden klasztor wznosi si na gruntach dzisiejszego folwarku,
zwanego Monaster<, drugi, »Sobotów by dalej na pónocny zachód w kcie,
gdzie rzeka Siwka wpada do Dniestru.
ski« by naprzeciw Sobotowa, na lewym
XXIV. Trzeci monaster »Rizd wi
brzegu Dniestru, gdzie pozostaa tylko po nim wie Rizdwiany, co znaczy mieszkance
lub poddani monasteru w. Rizdioa (Narodzenia Paskiego).
Te trzy klasztory prawdopodobnie jeszcze w rednich wiekach zostay zburzone

archiwalnych

i

z

i

i

,

a

przez napady, a ich dobra czy to w administracyjnym porzdku jako skarb koronny,
generosa
lubo te w inny jaki sposób przeszy w rce prywatne. Ju w r. 1469
przekamienieckiego,
kasztelana
Margaretha«, jedna z córek Teodora z Jazowca,
kazuje na rzecz Jana Koli z Dalejowa swoje prawo wasnoci do okolicznych wsi
Martynów, Czyczków, Maszkowce et cum Monaster Sobothow [et] Rocz.stwo (ma

by

pewnie Rizdtvo albo Eodestioo

c)

=

B. Narodzenie

Wynik bada

2).

roku 1890

^\

i

1911.

Ten rezultat poszukiwa w Haliczu w roku 1909, aczkolwiek cenny i zawierajcy w sobie odkrycie ruin wanych dla dalszych bada archeologicznych, nie
dotyczy jednak takiej ruiny, o któr przedewszystkiem chodzi moe. Niema tu katedry halickiej. O tem zaraz po pierwszym pobycie w Haliczu byem mocno przekonany. Ale mówic o katedrze, poruszamy przez to samo kwesty , której tutaj

unikn

nie

mona,

a mianowicie

sporn kwesty pooenia

grodu.

Byby

to

temat

e

stara katedra
zupenie poza zakresem naszej pracy stojcy, gdyby nie wiadomo,
mówi o tej
tedy
co
Bogarodzicy znajdowaa si wród tego grodu. Zanim
katedrze, musimy wiedzie przedewszytkiem, gdzie bya. Nie odstpujc wic od

moemy

ale owszem czynic go podstaw dalszycli wywodów, postanajgówniejszych zarysach w tym celu, aby nastpnie
w
przytoczy
ramy si je
wykaza rzeczywiste miejsce katedry, a tem samem miejsce staroksicego grodu.

przedmiotu arcliitektury,

O pooeniu staroksicego Halicza jego cerkwi katedralnej jeszcze
przed Szaraniewiczem, który, jak ju poznalimy, upatrywa jej lady w ruinach
i

cerkwi pod Dbrow, wypowiedzieli swe zdanie dwaj starsi uczeni ruscy, a nadto
uczeni polscy.
ks. Micha (liber baro de Neustern) Harasiewicz, archiprezbyNajstarszy z nich
administrator metropolii w. Jura we Lwowie na pocztku zeszego stulecia, wpeter
wneni miejscu swojej wielkiej pracy siedzib metropolitów w Haliczu upatrywa przy
cei'kwi w. Pantalemona, przy tym jedynym zabytku z czasów dawnej przeszoci*).
Czego za nie dopowiedzia Harasiewicz, to potem uczyni rówienik Szaraniewicz,
Wadysaw uszczkiewicz, profesor szkoy sztuk piknych w Krakowie zasuony
i

—

i

—

i

') Z biegiem czasu Dniestr odsun si std na kilka kilometrów dalej w stron pónocno-wschorzeki zowie si »Pereoma«.
dni, przez co porozrywa grunta ki dlatego ta
i

»Akta grodzkie
Dzieo; »Status

cz

i

ziemskie* T. XII. str. 399.
')
cleri et populi rutheni ritui graeco addicti, ejusdemue correlationes cum
czci
ritu latino a tempore occupationis terrarum Russiae per Polonos usque ad nostra tenipora«.
V. p. t.: Historica notitia de dotatione episcopatuum et cleri rutheni sub imperio principum Ruthe»Iuxta vigentem traditionem ibi, ubi adpresens
norum, polono et austriaco cap. II. § 2 czytamy
^)

i

W

:

adhuc conventus PP. Minoritarum Sancti Francisci

in Halicz et ecclesia

sub

titulo S. Stanislai existit,
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w Polsce. Reszty okopów przy w. Stanisawie
wyday mu si dawnym zamkiem Halicza, a koció cerkwi katedraln Bogarodzicypotem w. Pantalemona, przemienion wkocu na koció la. w. Stanisawa. Dlabadacz zabytków redniowiecznych

róda podaj nam o stoecznym grodzie
jego katedi'ze, uszczkiewicz odnosi do kocioa w. Stanisawa, a piszc odnon
prac pod wpywem pimiennych i ustnych informacyi Szaraniewicza, odzwierciedla
w niej przez to nie tylko swoje wasne zdanie o pooeniu starego Halicza, ale
i zdanie prof. Szaraniewicza. A zdanie to sprzeczne
prawie chaotyczne. Oto dalej, przyczajc si do tych, którzy mówili o przeniesieniu katedry i siedziby kapituy ruskiej
z jednego miejsca na drugie, uszczkiewicz pisze na innem miejscu,
»wedle przywileju ksicia Lwa z 1300 r., cerkiew Upienia w Kryosie bya katedraln. Ale
tego wszystko

co cytowane gdzieindziej

to,

i

i

e

chobymy
lokalnej

nie polegali

(?),

na

tern

wiadectwie,

w kadym

która przypisuje

ksit

przez którego z
nim Teodor Lubartowicz,

przeniesienie tu (t.
litewskich w XV wieku.

ksi

j.

razie

mona wierzy

na K:ryos)

Zdaniem

i^rof.

tradycyi

katedry z Halicza
Szaraniewicza by

—

na ydaczewie od 1421 do 1430 panujcy ').
Najwicej jednak pracowa nad tern pytaniem pisa póniej ks. Antoni Petruszewicz,
sdziwy kanonik kustosz teje kapituy w. Jura we Lwowie od poowy zeszego
wieku po dzieii dzisiejszy. Ten uczony od pocztku do koca swoich bada nad
Haliczem, nawet wbrew wnioskom póniejszych badaczy, kategorycznie udowadnia,
Halicz zawsze by tam, gdzie jest obecnie
nad Dniestrem,
zamek ksicy
by na tem samem miejscu, gdzie stercz teraz ruiny zamku starociskiego Rzeczypospolitej, a katedr Bogarodzicy bya pocztkowo teraniejsza cerkiew parafialna
Boego Narodzenia w Haliczu pod tym zamkiem.
Niestety! Tych twierdze zasuonego uczonego
sdziwego starca, twierdze
niekiedy nawet bardzo stanowczych, podziela dzi nie moemy.
Zdanie ks. Harasiewicza zawiera w sobie dwa zasadnicze punkty, z których pierwszy (poparty
póniej przez uszczkiewicza), a mianowicie ten,
cerkiew w. Pantalemona miaa
by siedzib ruskich metropolitów, jest zupenie mylny; drugi za,
ju podczas
zaoenia arcybiskupstwa przesza na wasno P^ranciszkanów, jest mylny o tyle,
na wasno Franciszkanów przesza ona dopiero na mocy rozporzdze z roku
<

i

i

—

e

e

i

—

e

e

1596

e

1598.

i

Natomiast w caoci jest mylne twierdzenie ks. Petruszewicza, cho je wypowiada z wielk stanowczoci. Ze wzgldu jednak na
roli, jak te twierdzenia odgrywaj w dotychczasowych studyach nad Haliczem, niech mi wolno bdzie,
za zgod askawego czytelnika, rzecz przedstawi obszerniej i gruntowniej w oso-

wano

bnym

ustpie.
a)

Cerkiew parafialna

Boego

Narodzenia.

Cerkiew parafialna w
pod gór, na
II, 2).

Poniewa róda

existerat

Haliczu wznosi si w rodku miasta nad Dniestrem,
zamku starostwa polskiego. (Mapa, tablica 1, 1 i tabl.
podaj,
katedra Bogarodzicy w staroksicym Haliczu

której stercz ruiny

uondam

ecclesia ruthena

e

sub

titulo S. Pantaleonis,

ad

uam

Metropolita Halieiensis resi-

—

quo expulso PP. 00. Minorum ibidem suam fecerunt sedem, ac omnia documenta fundationalia ecclesiarum ritus graeci, ibidem reperibilia iii illorum manus, ex uoriim Ordine archiepiscopi
ritus latini eorum creabantur, devenisse dicuntur«. — Z tego dziea, Ittóre spoczywa w rkopisie,
publiifowany zosta drukiem tylko wycig.
O Wl. uszczkiewicz: Koció w. Stanisawa pod Haliczem. (Sprawozdania Komisyi hist. szt.
Kraków 1884-, II, str. 7 11—12).

debat

i
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wród grodu, pi'zeto ks. Petruszewicz udowadnia, e zamek starostów
stan na miejscu dawnego zamku ksit ruskich, a katedr biskupów
metropolitów ruskicli bya cerkiew miejska pod zamkiem, o której mówi mamy,

staa

polskici
i

niegdy katedralna pod wezwaniem Wniebowzicia Bogarodzicy, a teraz parafialna
Narodzenia Paskiego. Udowadnia dalej, e cerkiew ta bya katedr rusk dopóty,
dopóki w drugiej poowie XIV wieku nie kreowano w Haliczu arcybiskupstwa aciskiego. Wtenczas, zdaniem ks. Petruszewicza, cerkiew ta zostaa odebran klerowi
ruskiemu i oddan jako katedra arcybiskupstwu aciskiemu. Ruski kler, po utracie
wasnej katedry, przeniós swoj siedzib na gór, 5 kim. od miasta oddalon odtd
Kryosem nazwan. Cerkiew za halicka suya za katedr acisk do 1414, w któten
rym to roku arcybiskupstwo aciskie z Halicza przeniesiono do Lwowa.
sposób opróniona katedra wrócia napowrót do Rusinów, ale ju nie do dawnego
nie do kapituy ruskiej, tylko do mieszczan halickich;
to nie pod
jej waciciela
i

W

i

now

— Boego Narodzenia').
Bogarodzicy, ale pod
Ju z tego krótkiego szkicu wida, w jak liczne sprzecznoci zawika si ks.
jak je za kadym razem usiowa przecina mieczem,
Peti'uszewicz w swojej teoryi
nie ogldajc si zbyt wiele na zasady ladajakiej logiki prawnej, na róda nawet
dostpne, wreszcie na posta tej samej cerkwi, któr wyte, które byy mu znane
teoryi,
a która v/anie moga by nie potwierdzeniem, ale
swojej
podstaw
bra za
ywem zaprzeczeniem wszelkich podobnych domysów. Atoli stanowczo, z jak
to zdanie powtarza uczony autor we wszystkich swoich pismach o Haliczu, przywkocu inni nabrali przekonania, i stary Halicz by na
czynia si do tego,
gdzie
miejscu,
jest dzisiejszy, poniewa pozostaa po nim katedra!... Do
samem
tem
tych zalicza si nawet . p. prof. Szaraniewicz, póki odkrj^te ruiny cerkwi w. Spasa
nie pozwoliy mu przenie stolicy... na dogodniejsze miejsce.
i ruiny pod

dawn nazw

i

i

e

i

Dbrow

Zabytkiem zainteresoway si take szersze sfery naukowe
')

i

A. S.

Petruszewycz:

nast. tudzie:

43, 425

i

O

IcTopnsecKoe HasicTie o i;epKBH

CB.

^).

HaHTejieKMOua, .^Boet 1881, Str. 18

co6opHoS Boropo^ninoS i^epKBn (PoHt^cecTBa XpncTOBa) Bt ropofl-

tego rozprawa o starym Haliczu

nast, oraz

i

BCTopH-jecKiii CóopmiK-B rajinii,Ko-pyc. MaTni;i.i, JIbobi, 1853,

o

FajiHi-fe, JTbbob-b

1898, Str.

wydruk, w wydawnictwie: Pa-inHKotumaczeniu polskiem: Skarbiec polski*

tej -cerkwi,
I,

i

W

Kamiskiego.
2)

Wojciech
Lwowa

hr.

Dzieduszycki w

Sejmie galicyjskim 1883 roku,

z

powodu zjazdu

arche-

po dokonaniu tam odkry pierwszych ruin, przemawia!
w ten sposób: -Ci Panowie, którzy si zjechali do Halicza, byli nadto jeszcze uderzeni tem,
od tych, które zostay wywaciwe pomniki, które zostay na powierzchni, jeszcze waniejszymi
wyjtkowe u nas nie tylko na Rusi, ale na caej
kopane. Zauwayli, e istniej, dwie rzeczy, które
istnieje koció w. Stanisawa, dawnej cerkwi w. Pantelejmona,
przestrzeni Rzeczypospolitej,
istnieje cerkiew miejska halicka o bardzo ciew romaskim, czystym stylu wystawiona,
kawym charakterze wschodnim, jakiego trudno dopatrze gdzie indziej na ziemi Polskiej...
Cerkiew miejska halicka jest przedewszystkiem rzecz wielkiej wagi ze wzgldów podaniowych. Oploty
podania najrozmaitsze, i kto dzi wród gruzów Halicza siedzc, duma o jego przeszoci, ten
halicki z mieczem
wyobraa sobie, e na zotym tronie w tej wanie cerkwi halickiej zasiada
w rku i przyjmuje rozmaite poselstwa. Na Rusi w ogóle uwaan jest ta cerkiew za rodzaj Panteonu,
a przynajmniej pomnika dawnej przeszoci i wedle ogólnego uczucia jest to >res sacra«. (StenograLodomeryi
ficzne sprawozdania z pierwszej sesyi pitego periodu sejmu krajowego królestw Galicyi
wraz z Wielkiem Ksistwem Krakowskiem, T. I., z roku 188H, str. 360).
Tu jednak niech nam zaraz
bdzie wolno zaznaczy,
p. Wojciech Dzieduszycki, opierajc si widocznie na zdaniu jednostek
i na informacyach nie we wszystkiem prawdziwych, faktyczny stan rzeczy przesadnie wystawi, poniewa
ani podobnej tradycyi, ani pietj'zmu, szczególnie do tej cerkwi przywizanego, niema nawet u mieszczan lialickicli. — Take w szematyzmie dyecezyi lwowskiej czytamy: »Halicz. Cerkiew Narodzenia Paskiego, murowana, uznana przez c. k. konserwatorów za najstarsz z cerkwi murowanych
ologów

ze

i

z

Krakowa do

Halicza,

s

e

s

e

e

j

ksi

i

—

e
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CERKIEW

wnioskujc na podstawie listów
budynku tkwi gboko w ziemi, spodziewa si,

Ks. Petruszewicz,

B.

NARODZENIA

ks.

i

Lewickiego

93
i),

e

dolna

przedsiwzite rozkopy

odkryj gówny portal na froncie, zakryty skutkiem podniesienia naziomu, wewntrz
za odsoni si groby ksit biskupów. Wmyl tego byy podjte w swoim czasie
i

zapomoc

rozkopów, w czci wschodniej koo apsyd przez prof.
Szaraniewicza, a w czci zachodniej przez dra Al. Czoowskiego, ale ich wynik
by wcale inny, ni tego yczy sobie ks. Petruszewicz.
Zwaszcza wane byy rozkopy, poparte przez Komisy Centraln we Wiedniu,
ciany zachodniej i przed drzwiami
prowadzone
przez dra Al. Czoowslfiego,
a
zaraz
pisze o tem dr Czoowski^)
poudniowemi. >Woda dobywajca si obficie
w pierwszym metrze, utrudniaa robot. Wyczerpujc j, kopano przez trzy warstwy
szkieletów, na 45 m wgb. Tam natrafiono na pó metra od ciany odstajcy wyskok fundamentu. Jakkolwiek zbadanie jego gbokoci uniemoliwia woda, to jednak
rozkopy te pozwoliy stwierdzi, e: a) Poziom dzisiejszej cerkwi i w ogóle miasta
przez warstwy iu,
podniós si w istocie bardzo, bo okoo cztery metry, a to
przez usunicie si stoków
piasku, wiru, naniesionego wylewami Dniestru,
ludzk, która kada cae pokady drzegóry zamkowej, a najwicej sztucznie
wa i faszyn prtowych dla osuszenia tworzcego si nieustannie bagniska. b) Odcian, bez ladu, eby w niej
sonity front cerkwi przedstawi jednolit
badania

wzdu

—

—

czci

czci

rk

gadk

kiedykolwiek mia istnie portal, i tak samo niema ladu, by odrzwia dzisiejszych
drzwi od poudnia byy niej, c) Materya, uyty na budow tej cerkwi, jest bardzo
lichy
do fundamentów, mianowicie mai-giel miejscowy, którego nie odkryy badania prof. Szaraniewicza w gruzach adnej z odkopanych bazylik. (Ks. Petruszewicz
wyciga std wanie wniosek na korzy swojej hipotezy I^). d) Cerkiew wspomniana ju w chwili swego zaoenia stana na gruncie grzskim, naraonym na
wod podskórn Dniestru i róde pod gór zamkow. Wobec tego pozostaje
jeszcze do zbadania wntrze cerkwi, w której maj si kry »groby kniaziów, biskupów i skarbnica mnogich zabytków ruskich*.
wntrze cerkwi podczas restauracyi w 1825 roku byo take przekoAle
pane w kilku miejscach. Tam oprócz jednej kamiennej pyty w przedsionku, pooonej na grobie syna pewnego mieszczanina, tudzie kamienia przed »Carskiemi
niegdy za podwyszenie dla ksidza podczas jego przewratami«, który
prawdopodobnie jakiego herbu z czterema literysunkiem
zatartym
mówie, z

a

i

suy

Wystawiona prawdopodobnie jeszcze w XII stuleciu, bya pono cerkwi miejsk (?), nie za
katedraln; jest bowiem za ma, a jej budowa jakote materya budowlany za lichy jak
na katedr w ksicym grodzie«. (IIIeMaTHSMi, Bcero KJinpa rpeKO-KaTOJinuKon MnTpono.!in40n apxienapxin

w

kraju.

wityni

jiBÓBCKon Ha póKT. 1912,

str. 93).

by przeoonym cerkwi B. Narodzenia w Haliczu od roku
si restauracya tej cerkwi 1825 roku, prowadzona
mierci.
Pod
jego
nadzorem
odbya
do
1818
ju
kosztem jego brata, metropolity i kardynaa lwowskiego, Micliaa Lewickiego, z czego wynika,
wtenczas cerkiew t uwaano za katedr halick. Poniewa ks. Lewicki by naocznym wiadkiem
stanu cerkwi od r. 1818, a nastpnie jej restauracyi, przeto zeznania swoje w tym przedmiocie na
potem w dwóch listach; jeden z jesieni 1852, drugi z 14 grudnia 1852.
prob ks. Petruszewicza
Na te listy powoujemy si w dalszym cigu. Aeby za kadym razem nie powtarza cytatu, przeto
)

Ks. Kornel Lewicki (*1788— 11864)

a

e

zoy

zaznaczamy na tem miejscu,
HepKBH

e

listy te

2)

wschodniej,
')

s podane w ksice ks. Petruszewicza:

st rop. Tajian^b, JIbob'! 1898,
Teka konserwatorska. (Rocznik koa

(Posk;;. Xp.)

A.

S.

Lwów

str. 13
c.

k.

O coSopHoS

BoropoAn>iHoa

— 16.

Konserwatorów staroytnych pomników

Galicyi

1892, str. 156).

Petruszewycz: O co6opHoa Boropo^HHHoS epKBH b-b ^opo;^ Tajinii, JlBBOBt 1898,

str. 8,

dopisek.
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rami cyryliki; oprócz niewielkiej krypty w poudniowej nawie przy wejciu, w zupenoci wod wypenionej nastpnie zasypanej; wreszcie oprócz ogromnej masy
nic wicej nie znaleziono. Zaliczymy tu jeszcze kamie wykopany pod
koci ludzkich
cerkwi kolo apsyd przez prof. Szaraniewicza, uwaany przez ks. Petruszewicza za
zwizku
cios z górnej czci budynku, w rzeczywistoci za nie zostajcy w adnym
bdcy fragmentem jakiej pyty nagrobnej, jakich tu wicej
z materyaem cerkwi
tej z XVII wieku, któr za parkanem cmentarza, na
rodzaju
w
znaleziono, n. p.
gocicu, podczas kopania kanau znaleziono w dzwonnicy miejscowej wraz z ini

—

i

i

nemi

z tego czasu zoono.
Chocia wyniki rozkopów w niczem

nie potwierdziy takiej

wietnoci cerkwi

Narodzenia, jak jej przypisywaa rzeczona teorya, mimo tego
wyniki bada nie
swego nie zmieni dalej utrzymywa,
zdania
ks. Petruszewicz
posposób
widoczny
w
lecz
cerkwi,
staroytnoci
tylko nie obalaj twierdzenia o
sobornoj
t:
O
wyda
p.
twierdzaj". Na domiar wszystkiego jeszcze 1898 r.
Bohorodycznoj cerkwi (Rodestwa Chrystowa) w horodi Hayczi, proischodiaszczej iz
perwoj poowyny XII stolitija., gdzie na stronicy 2—3 pisze: »Rzecz to szczególna,
nasi archeologowie, przenoszc samowolnie pierwotny Halicz na teraniejsze pola
Zaukiewskie, lub jeszcze dalej na górzysty Kryo, zostawili w spokoju halick
ta,
cerkiew Boego Narodzenia na dawnem jej miejscu, wcale nie wiedzc o tern,
poczwszy od pierwszej poowy XII stulecia, stoi nieriiehomie na swojem miejscu,
wiadczc przez to samo dotychczas o pooeniu pierwotnego Halicza. Oto, wczem
krakowskich <.
naszych archeologów tak lwowskich jak
ley wielki
gdyby cerkiew bj^a
wptliwoci,
nieulegajca najmniejszej
Rzecz jasna
katedr z XII wieku, to zgadzaaby si ona pod kadym wzgldem z grup cerkwi
starohalickich, którmy ju i)oznali, a mianowicie pod wzgldem materyau budomiejskiej

Boego

e

i

j

ksik

e

e

bd

i

e

i

wlanego, uksztatowania planu, zwaszcza apsyd, pod wzgldem elewacyi, ornamennie wityki, architektonicznych form i t. d. Tymczasem jest przeciwnie. Nic z tego
najoczywiciej
by
czego
musi
wobec
XIII wieku,
z tamtymi zabytkami XII

ej

i

pomnikiem

innej historycznej epoki.

W

takim razie której?
nadto skrupulatnie), jakie tu
Z trzech historycznych okresów (biorc rzecz
waciwego (in re), obej(ant),
starszego
okresu
by uwzgldnione,
tylko
nadawa si moe
traktowania
mujcego XII XIII wiek, i nastpnego (post), do
tylko ten trzeci okres. Okres z rokiem 1002 (sic!), do którego budow tej cerkwi
odnosi napis w przedsionku, umieszczony tam podczas restauracyi 1825 r., figuruje
przypadkowo jako wielka omyka, oparta na zupenym braku chociaby elementarnej znajomoci dziejów architektury. Podobnie zauway mona o okresie drugim,
obejmujcym rozkwit budownictwa hahckiego, a do którego mylnie odnosi zabytek hido trzeciego okresu historycznepoteza ks. Petruszewicza. Zabytek bowiem naley
go, który nastpi po wadcach ruskich, do okresu panowania na Rusi halickiej
królów polskich. O tem wiadcz niektóre
polskich lub pierwszych
litewskich
podniesione
w dalszym opisie zabytku, do
pierwiastki,
bardzo charakterystyczne

a

mog

i

i

a

ksit

i

którego przystpujemy.

Boego Narodzenia

du,

prost, bez adnych
rzeb, ornamentów lub innych ozdób (fig. 59). Szerokie mury, a mianowicie ciany
mocy.
krzyowe filary na 1-61 m, wywouj wraenie ociaoci
na 1-55 m
bocznych
26 m,
16-60
koca
apsyd
do
wynosi
m,
cerkwi
Ogólna szeroko
nawy
rodkowej
przyna
szeroko
a do koca apsydy rodkowej 2950 m. Z tego

Cerkiew

jest

budowl

i

i

dugo
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pada 675 iii, nawy poudniowej 2 ni, nawy pónocnej tylko 1-65 m. Reszta przypada
na mury. Gurty czyli lizeny wystpuj ze cian (tylko wewntrz) na 025 m, a ramiona filarów w kierunku kwadratu rodkowego na 0'90 m.
zewntrz nowe tynki, pochodzce
Puste ciany cerkwi pokrywaj wewntrz
z ostatniej restauracyi, dokonanej przed kilkunastu laty, na któr Sejm krajowy
z tych pienidzy posza na zaoenie nowego cokou
udzieli subwencyi. Jedna
pod kocioem w. Stanisawa, druga — na odnowienie cerkwi B. Narodzenia odi

cz

i

Fig. 59.

Cerkiew parafialna (miejska)

Boego Narodzenia w

Haliczu.

kopuy, na miejscu dawnej, która tam wedug pewnych ladów bya,
ale potem, niewiadomo kiedy znikna. Od tego czasu pokrywa cerkiew siodowy
dach z sygnaturk, nad gówn apsyd zaokrglony, a z przodu zastawiony barokowym akroteryonem czyli naczolkiem '). Ten naczoek, jako póniejsz naleciao,
w czasie tej ostatniej restauracyi zniesiono, a dach poprawiono cokolwiek w duchu
pierwotnym
nakryto czarn dachówk, jak to wida na zaczonej fotografii

budowanie

jej

i

(fig. 59).

cay

Uderza tu maa ilo okien. Wszystkich okien wikszych (nie liczc kopuy)
duy korpus posiada tylko sze, które znajduj si w górnej czci nawy
')

cerkwi

A.

S.

w XIX

Petruszewycz:0

ooóopHoK Boropo^HHHoS i^epKBH
wieku, umieszczony na pocztku ksiki.

B'b ropo;^'b

ra.nHH*, JIbbob- 1898.

Widok
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trzy w apsydzie rodkowej, po jednem z trzech stron.
rodkowej, trzy w babicu
Apsydy boczne i oba tympanony transeptu maj tylko po jednem niaem okienku.
Zreszt nie posiada ich wcale przedsionek, ani nawa póhiocna, ani poudniowa
korpusu na caej swojej dugoci,
(z wyjtkiem maego otworu), ani górna
tylko równe nagie ciany, które nadaj przez to budowli charakter poniekd suroi

cz

s

wy,

mocny

i

w

sobie zanlknit}^

nawy boczne
Cerkiew przedstawia si jako bazylika z kopu. Przedsionek
w stosunku do potnej nawy rodkowej,
za wzkie i za
nizkie, wskutek czego odgrywaj przy niej podrzdn rol, niby galery obiegajcej dokoa
cerkiew, nakrytej jednostajnym, pulpitowym
daszkiem, zaamanym jedynie w tem miejscu,
gdzie od poudnia pónocy, zapomoc nizkiego
tympanonu poprzecznego daszka, uwydatniaj
i

s

ze swojemi apsydami,

i,

i

i

si koce nawy poprzecznej, albo tak zwanego
transeptu.

Wedug
jest

planu

trzynawowe

i

(fig. 60) zaoenie cerkwi
szczególne z czterech

powodów:
1.

Powód pierwszy

jest ten,

—

—

e

cerkiew
nie ma wcale

wbrew tradycyjnej zasadzie
od zachodu, a jej trzy
wejcia w przedsionku, odpowiadajce trzem

gównych drzwi

które wedug powszechnie
przyjtego zwyczaju powinny byy by dostpnemi przez takie same trzy portale z frontu,
dostpne tylko przez dwa
w tym wypadku
wejcia boczne, na kocach przedsionka. Podobne odstpienie od tradycyi, aby front zostawi wcale bez wejcia, musiao by spowoFig. 60. Plan cerkwi parafialnej B. Narookolicznoci. Szudowane tylko jak
dzenia w Haliczu (29-50Xlfi'60)kajc przyczyny, nie znajdujemy bliszej ponad t,
naprzeciwko cerkwi sta wanie klasztor Franciszkanów pod wezwazaj frontow poa
niem w. Krzya. Klasztor na tem miejscu osiad 1367 roku
dwoma
równolegle
midzy
z rynku ku
rynku po wschodniej jego stronie, poa
wschodowi wybiegajcemi ulicami. Cerkiew za, która znajduje si na tej samej poaci
tu za klasztorem, na dalszym placu midzy temi dwoma ulicami, budowaa si
widocznie póniej od daty osiedlenia si klasztoru. Budowaa si oczywicie wtenczas, gdy dostp do cerkwi z tej strony t. j. z frontu by ju zastawiony przez
klasztor, a moliwy tylko z obu bocznych ulic. Ustawia za cerkiew frontem do
jednej z tych ulic, a otarzami do drugiej, do pónocy lub do poudnia, tak, jak si
to czsto w nowych czasach zdarza, na tamte czasy znaczyoby odstpi od uwiconego wiekami przepisu i uczyni co, czego jeszcze nikt nie widzia. Nie uczynili
tego i fundatorowie miejskiej cerkwi w Haliczu. Budujc, nadali jej naleyt oryenprzez
tacy, wyduajc jej korpus od zachodu na wschód wedug linii witej

nawom zaoenia,

s

wan

e

i

,

promienie wschodzcego soca wytknitej, a poniewa front cerkwi by ju wtenczas zastawiony przez klasztor i koció w. Krzya, przeto wejcia do niej urzdzili z boku od ulic. A zatem mogo tu by odwrotnie, ni sdzi ks. Petruszewicz,
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e

który dowodzi,
cerkiew jako katedra stal w tern miejscu przeszo lat
dwiecie
przed Franciszkanami, którzy przybywajc ze Lwowa w 1367 roku
zakadajc
w Haliczu swój konwent, nie baczc na wiek cerkwi ani na jej godno, osiedli tu
przed jej frontem
zamknli jej gówne wejcie. Tymczasem badania wykazay,
i

e

i

wejcia takiego cerkiew, o której mowa, nigdy nie miaa, a ta okoliczno w
zwizku
z innemi cechami, które
dalej podniesione, przemawia raczej za tern,
cerkiew jest modsz od klasztoru. Inna rzecz,
sama erekcya parafii oraz cerkwi
chociaby drewnianej
oddanie jej tego placu w posiadanie mogy by starsze
mogy nawet wyprzedza dat zaoenia klasztoru, jako akt pierwszych kroków,
przy lokowaniu nowego miasta podjtych. Ale jest to tylko moliwo,
albowiem'
adnych danych w tym kierunku nie mamy. Tymczasem wyej przytoczone okolicznoci pozostan dla nas miarodajnym argumentem przy ustaleniu daty
tej cerkwi
murowanej, która na wszelki sposób wydaje si by modsz od daty
klasztoru.
Taki jest pierwszy powód niezwykej waciwoci planu cerkwi B. Narodzenia.
2. Druga cecha szczególna tego planu polega na tern,
trzy jego nawy w za-

bd

e

e

i

i

e

s

podzielone zapomoc dwóch podunych, jednolitych
cian na trzy odrbne ubikacye. Wszystkie te trzy ubikacye maj swoje wasne
wejcia z przedsionka
s otwarte tylko w stron ku apsydom. Nawa rodkowa
tworzy przez to w tem miejscu kwadratow
zamknit przestrze, przy której
nawy boczne, w ton sposób wyodrbnione, spadaj poprostu do roli wakich, nizkich
chodniej

czci

i

i

sabo owietlonych korytarzy. Takie urzdzenie wntrza cerkwi tómaczy si niezawodnie znanym zwyczajem dzielenia wiernych w kociele wedug pci. Prastary
podzia rodzaju ludzkiego na dwie poowy, take
w praktyce chrzecijaskiej
przyj si (bezporednio moe pod wpywem rozumowa filozofii greckiej o dwóch
zasadniczych pierwiastkach w wiecie, energii
potencyi, siy
materyi, czynnoci
i
biernoci)
uwydatni przez podzia wiernych w kociele wedug pci w ten sposób,
dla mczyzn, jako pci lepszej, przeznaczona bya rodkowa
cerkwi
bliej otarza, dla kobiet
dalsza przy drzwiach, t. zw. babiniec. Tej potrzebie
szo niekiedy na
budownictwo kocielne, dzielc wntrze na trzy partye na
prezbyteryum,
rodkow babiniec. Ale gdy zabytki murowane, gdzieby taka
myl tendencya w planie wyranie bya podkrelon, nale wogóle do wielliiej
rzadkoci, to na Rusi, tak kijowskiej jak
halickiej, ju na zaraniu chrzecijastwa
staa si ona norm budownictwa drewnianego, które na tej drodze stworzyo
co prawda, nie bez pewnego udziau architektury murowanej
swój wasny,
skromny, ale oryginalny styl ludowy, oryginalny zwaszcza przez zupenie przejrzyste ugrupowanie caoci, zoonej z owych trzech czci: z otarza, z gównego
i
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babica

dla kobiet
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Ten podzia mamy take w cerkwi parafialnej w Haliczu. Pole midzy przegrodami byo przeznaczone na babiniec, a rodek cerkwi dla mczyzn, dokd
z przedsionka prowadziy nawy boczne, odgrywajce tu rol korytarzy.
Coraz czciej mona si teraz spotka z opini, wyczajc prawie zupenie wpyw cerkwi
')
murowanycli (bizantyskich) na typ ruskicli cerkwi drewnianych. Zapatrywanie takie jest jednostronne,
tembardziej, jeeli jest wypowiedziane w formie kategorycznycli twierdze. Podobne stanowisko
zajmuje take autor rozprawy o cerkwiach drewnianych z okolic Lwowa, rozprawy zreszt poytecznej,
która w tej chwili opucia pras: B. Janusz: »Cerkwie drewniane w okolicach Lwowas Warszawa,
1912, 8" z 17 tabl. Mówic to, opieramy si na wasnych badaniach zabytków architektury bizantyskiej
najstarszych zabytków cerkwi drewnianych, datujcych z XVI— XVIII stulecia, badaniach prowadzonych tak w Galicyi jakote na Ukrainie, a zebrany t drog materya midzy innemi upewni nas o wzai

J. Pe/eriski.
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Obie przegrody, jako nietknite jednolite ciany, stay do r. 1825. Przejcia,
dzi w przegrodzie i^ónocnej, zostay wycite podczas restauracyi cerkwi
w 1825 roku, gdy z urzdzeniem cióru zasza potrzeba ustawienia schodów w pónocnej nawie. Wtenczas trzeba byo wybi w przegrodzie z tej strony dwa przejcia:
jedno w dole naznaczone na planie (fig. 60) liter a, drugie w górze, przy wstpie
na chór, liter b. O tych przegrodach pisa ks. Lewicki do ks. Petruszewicza: »Prze-

jakie

s

gródkowe ciany w galeryach (tak nazywa wiadek nawy boczne) tak s z fundamentu dawne, jak Cerkiew, tego nie mona dopuci, aby byy póniej robione,
drugim za licie poda: »Drzw
bo taki sam mur w nich, jak. w caej Cerkwi*.
(w lewej przegrodzie), któremi si z Cerkwi wchodzi na chór, tak te te drzwi na
i

W

i

dole,

jako

te na górze przy

dwóch drzwi

i

4

chórze,

w

podpór wiele kowale

gdzie przy wybijaniu tych
bo musieli prawie ustawicznie

1825 wybito,
zarobili,

stali bigi«.
3.

Dalsz, trzeci

z

rzdu waciwo, dobrze w

urzdzenie wntrza
przedsionek

i

z

planie uwidocznion, stanowi

obchodem dokoa cerkwi,

apsydy; powtóre

przez

nawy

boczne,

charakterystyczny krzy w planie; wkocu

system apsyd.
pierwotnego zaoenia, w cerkwi byy swobodne przejcia z przedmidzy apsydami. Std cersionka do wszystkich trzech naw, a dalej do apsyd
kiew mona byo obej wewntrz dokoa cian magistralnych. Obecnie obchodu
zamurowane i zastawione, wskutek
takiego ju niema, poniewa niektóre arkady
przerwana. Do przej, zastawionych otarzami, nale obie
czego podobna
arkady przed bocznemi apsydami, a nadto jedna zamurowana arkada w przedsionku
pocztkowo za korytarz, zostaa potem
przed naw pónocn, która to nawa,
obrócon na klatk schodow z wyjciem na chór. Ks. Lewicki, który obj funkcyi ra
stersk w tej cerkwi w 1818 roku. zasta ju t arkad zamurowan. Dotyczce miejSoe
jego listu brzmi: »Trzech drzwi z przetworu (t. j. z przedsionka) do Cerkwi, a osobliwie
do tego miejsca, gdzie si idzie teraz na chór, nie zastaem, ale wewntrz jest framuga,
musieli (!) do przetworu by drzwi, tylko pewnie zamurowano. Okoo w Cerkwi bokami we rodku by obchód to jest widoczna rzecz, bo wyszedszy z Otarza wiel
znowu do Otarza wielkiego przez
kiego przez Skarbiec, mona na okoo bokami
wida,
wcale
dobrze okreli w licie swoim
jak
Lewicki,
przyj*.
Ks.
Skarbiec drugi
spowodowao
ks. Petruszewicza
faktyczny stan wewntrznego obchodu. Co jednak
do zakwestyonowania susznych zezna listu w tem miejscu, a nadto do owiadczenia,
si »zupenie« z takiem urzdzeniem wntrza cerkwi nie zgadza, nie podajc zarazem bliszej przyczyny tego, jest dla nas zagadk.
Krzy taki, jaki tworzy nawa poduna z transeptem w planie cerkwi parafialw Haliczu, nie jest ani aciski, ani cile grecki. Krzy aciski odznacza si
nej
trzy ramiona ma jednakowe, a czwarte, dolne rami dusze. Krzy za
tem,
odznacza si tem,
wszystkie cztery ramiona ma jednakowe. Tymt. zw. grecki
sobie
jego ramiona
czasem krzy w planie cerkwi halickiej odznacza si tem,

Wedug
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jemnem oddziaywaniu na siebie obu rodzajów architektury na Rusi, z pocztku murowanej na drewnian, potem drewnianej na murowan. W gruntownej ocenie pierwiastków nie powinna by pominawet moliwo zaszczepienia skdind zasadniczego typu tej architektury drewnianej w samym
niezawodnie ju w IX i X stuleciu. Majc
zarodku przez pierwsze monastery, przybywajce na
to wszystko na uwadze, nie przestajemy wszake uwaa typu cerkwi drewnianych na Rusi za oryginalny, zdajcy do stworzenia wasnego stylu, czemu jednak zawczasu przeszkodziy napady tatarskie,
a potem tureckie.
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parami równe: babiniec
apsyda
niemal jednakowe
stanowi tu ramiona
dusze, za l<oce przecznicy
talie sobie równe
tworz ramiona krótsze. Taki
krzy parzystoramienny w planie budynków cerkiewnych cliarakteryzuje
przedewszystkiem kocioy armeskie, aczkolwiek zdarza si w innych krajach
wschodnich,
w okolicach Bakanu u poudniowych Sowian. Albowiem w praktyce religijnej
Kocioa wschodniego byy w uyciu wszystkie rodzaje krzya, a mianowicie: krzy
równo- parzystoramienny, krzy o jednej, o dwóch o trzech krzyownicach,
oraz krzy
w ksztacie litery T a nawet X, chocia ten ostatni rodzaj odgrywa najmniejsz rol.
U ludów Kocioa rzymskiego utrzyma si z tego wycznie tylko jeden krzy jednoramienny, t. zw. aciski. Taka rónorodno krzyów w Kociele
wschodnim pochodzi
prawdopodobnie std.
sztuka chrzecijaska w swoich pocztkach pochona
tam rozmaite drobne organizmy sztuk lokalnych z ich waciwymi
pierwiastkami
znamionami tortur, czyli innemi sowy,
do wyrobienia sztuki chrzecijaskiej
przyczyniy si tam rozmaite kraje
ludy,
kady z nich, wnoszc do tej
pracy zbiorowej co z swoich najszlachetniejszych wysików, przyczyni
si przez
to do jej wzrostu
bogactwa.
O apsydach zauwaymy tylko to,
ich trzy pókola
tak samo grube, jak
inne ciany, a przytem tak ku sobie przyblione,
ich zewntrzne uki
niezupene opieraj si na sobie, wskutek czego trzy apsydy w rzucie poziomym wygldaj jak zronity trójli. Ten szczegó, aczkolwiek drobny, jest jednak charakterystyczny, gdy oddala cerkiew parafialn w Haliczu od innych
tamtejszych
zabytków XII
XIII stulecia, (o czem poucza najlepiej system apsyd cerkwi w.
Pantalemona), a zblia
do zabytków kijowskich ')•
Przychodzi
4.
tu wreszcie kolej na czwart
ostatni, ale najwaniejsz osobliwo planu cerkwi B. Narodzenia. Mam na myh owe cztery
szkarpy
czyli przypory, wystpujce ze cian na przedueniu nawy poprzecznej, po dwie
od poudnia
pónocy. Szkarpy te byy szeroko rozstawione po obu bokach cerkwi
i
podnoszc si pochyo ku górze, podpieray górn party budynku, potrzebujc
niezawodnie takiej podpory z powodu dawnych sklepie
kopuy. Inaczej szkarpy
takie byyby tam zbyteczne. Dzi ju ich niema, tylko pozostay z nich
szcztki
w ziemi. Szkarpy te zniesiono podczas restauracyi cerkwi 1825 roku. Obecno
szkarp jako czci architektonicznej, jednoczesnej z zabytkiem
z nim organicznie
zwizanej, jest tu nader wana z dwojakiej przyczyny: przedewszystkiem dlatego,
jako forma architektoniczna pónego redniowiecza, znamionuj one epok powstania zabytku, a tem samem odpieraj stanowczo tez, jakoby cerkiew miaa
by katedr z XII wieku; nastpnie dlatego jeszcze,
daj powan j^odstaw do wniosku
o pierwotnej konstrukcyi cerkwi, odmiennej od teraniejszej o tyle,
pocztkowo
cerkiew, jako bazylika kopuowa, uwydatniaa pono take w elewacyi swój krzy
planu, przez podniesienie go w caoci t. j. wzdu obu krzyujcych si naw w »latarni »ponad dachy przedsionka, oraz naw bocznych (korytarzy), tudzie ponad
dachy obu apsyd bocznych.
i
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O tych szkarpach, dzi niewidocznych, oznajmili
woujc si na zeznania swoich przodków. Zniesiono je,

mi

haliccy

parafianie,

jak mówili, dlatego,

po-

e zbyt

szeroko rozpieray si po obu stronach cerkwi
przeszkadzay w obchodach. Ale
rozebrano je tylko do powierzchni ziemi. Dolne ich czci pozostay w ziemi nietknite
lady ich od poudnia
pónocy, jako wyskoki transeptu, poniekd
i

i

')

Dotyczca figura w ustpie
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s

o architekturze kijowskiej.
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O tem informuj dobrze i listy ks. Kornela Lewickiego.
jednym
jego licie, ju wyej cytowanym, syszelimy o wybijaniu dwóch drzwi w lewej
przegrodzie 1825 roku, gdzie przy wybijaniu tych dwóch drzwi 14 podpór wiele
kowale zarobili, bo musieli prawie ustawicznie stali bigi«. Ale jeszcze lepiej pisa
o tem ten naoczny wiadek w swoim di'ugim licie do ks. Petruszewicza: sKamienne
4 i^odpory czyli szkarpy, z jednego boku od poudnia 2, a od pónocy 2, rozebrane
zostay przy restauracyi cerkwi 1825 r. Te podpory z tego samego materyau budowane byy co i Cerkiew. Kamienia gipsowego przy tych podporach nie byo,
tylko pyta czyli opoka. Te podpory dawano przy budowli Cerkwi dla jej mocy,
a 1825 obcito takowe; zniszczenie czyli obcicie tych podpór nie moe nigdy nic
szkodzi murom Cerkwi, gdy mur wicej jak 3 okcie w ziemi zostaje (istotnie
znacznie wicej, jak to wykazay rozkopy), oprócz fundamentów, a dowód na to
pierwsze dziury, które do rusztowania pierwszego murowania byy pojest ten,
w ziemi, wic takowe w rodku jako te na dworze przez upadniecie
robione, ju
nawet widoczne.

e

s

kopu sklepienia, rumowiskiem podsypane zostaj-. Te podpory byy razem
mxu-em Cerkwi murowane, a obcito je dlatego, aby mur by, czyli aby ciany
wszdzie na dworze równe byty
szkarpy mogy tam by potrzebne tylko do podtrzymania koRzecz jasna,
rozpieranych przez ciar kopuJ^ Tylko szkarpy te nie
waciwie
cian,
puy, a
byy tak nizkie, jak to teraniejszy widok zczonego z niemi transeptu pokazuje.
Ciar kopuy musiay one odbiera w tych miejscach, gdzie ten ciar na ciany
naciska, to znaczy w górnych naronikach transeptu
stamtd sprowadza go do
ziemi. Rola ich tu wzgldem kopuy ani odrobin nie bya inn od roli przypór
ków zewntrznych wzgldem sklepie nawy rodkowej w systemie sterczynowj'm
bensystem) gotycyzmu, który wywin si z architektury romaskiej. Tam sklepienia,
tu kopua; tam uki zewntrzne (Strebcbógen), tu wysoki transept; tam proste filary
(Strebepfeiler), stanowice zapory t3'ch uków, tu pochjie szkarpy, odprowadzajce do
ziemi ciar kopuy. Wskutek tego szkarpy nie mogy by nizkie, jeeli miay by
pomocne kopuowej konstrukcyi cerkwi, ale powinny byy siga (rozumie si wraz
z transeptem) do wysokoci nawy podunej. A zatem jedno z dwojga: albo cerkiew
miaa kopu, a wtenczas transept ze szkarpami musia by wyszy, albo jej nie
miaa wcale
transept móg by taki, jaki jest, ale wtenczas obstawienie go potnemi podporami byoby robot zgoa bezcelow i zbyteczn, jak niemniej bezcelowem byoby równie zaoenie tak potnych filarów w rodku cian, jakiemi si
ta cerkiew odznacza. O dawnej kopule mog wiadczy poniekd jeszcze dwie arkady podkopulowe, których lady odkryto w czasie restauracyi cerkwi 1825 roku.
O tem podaje ks. Lewicki: »Dwie arkady, jedna nad Carskiemi Wratami (t. j. uk
tryumfalny), a druga midzy oddziaem mczyzn od kobiet, byy kiedy sklepione,
a tei'az jest sufit, cigncy si, wszdzie równy, z wielkiego Otarza do samego koca
caej Cerkwi,
te arkady wtedy
budowane, kiedy i Cerkiew, byy sklepione*.
To wszystko przemawia za tem,
cerkiew Boego Narodzenia przedstawiaa si
pocztkowo jako bazylika z kopu, wznoszc si na podwyszeniu obu skrzyowanych naw, nawy podunej z poprzeczn, czyli t. zw. transeptem. Taka forma
konstrukcyi wypywa z wyej przytoczonych motywów architektonicznych, jako
forma w danym wypadku bezwarunkowo konieczna, chocia przy teraniejszycli
nowyci tynkach sprawdzi jej niepodobna.
Po upadku kopuy, transept z jego szkarpami oliniono, jego sklepienie niej
zaoono, naw rodkow wyduono
po apsyd
po nakryciu jej siodowym
3-ch
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podunej, naksztat kocioów zachodnich.
elewacyi krzyowej na bazylikow jest nam
bliej nieznany, a nadto ks. Lewicki nic o tern nie wspomina. Pozatem przedsionek,
obie nawy
po transept i apsydy za transeptem byy od pocztku nizkie, j^oniewa
z trzech niezawodnie pierwotnych okien w apsydzie rodkowej, dwa okna, (jedno
od poudnia, a jedno od pónocy)
zaoone nad daszkami apsyd bocznych.
Z listu ks. Lewickiego, ju wyej cytowanego, poznalimy,
on przypisywa
dawnej cerkwi trzy kopuy. Na jaltiej podstawie
nie wiadomo. Wprawdzie dwa
inne pola, jak je widzimy w planie, apsyda a zwaszcza kwadratowy babiniec mogy
nadawa si na takie zakoczenie w górze, które jeszcze bardziej zbliaoby t
cerkiew do stylu cerkwi ludowych, ale tego dopuci
miar nie mona
ze wzgldu na zbyt wielkie obarczenie korpusu kopuami i na to,
tylko rodkowy
kwadrat otrzyma szkarpy, a zatem tylko on dwiga
kopu, w czem
budynku z atwoci mu pomagaa. Nawet ostatnia restauracya, która miaa na celu
wróci budowli jej dawny charakter, take nie odwaya si na ten ryzykowny krok,
trzema kopulami. Przeto apsyd, niezawodnie jak
rodkow obarcza
aby
lep kopu, czyli sklejiieniem na tem
dawniej, zasklepiono konch; babiniec
miejscu najzujDeniej stosownem; tylko nad rodkowym kwadratem wzniesiono napowrót kopu na tamburze. Ale nawet ta jedna kopua, teraz niczem nie podparta, bez
dawnych szkarp transeptu, nie bardzo bezpiecznie czuje si na tej wyjmie. Pozatem
wszystkie inne przestrzenie
nakryte sklepieniem beczkowem, przyczem sklepienia
ipsyd bocznych maj
nawet stare. Pod tym wzgldem jest take wanem to, co
ijpowiada w swoich listach ks. Lewicki o stanie cerkwi, w jakim
zasta w 1818 roku:
»adnego malowida nie byo, gdy Cerkiew tak wewntrz, jako zewntrz wyzucana (otynkowana) nie bya, przez zerwanie dachu na cerkwi przez wicher 1801,
dopiero 1825 r«. Na innem za miejscu w listach jego czytamy. »W przybocznych
galeryach (t. j. nawach), tak z jednej strony od pónocy, jako te od poudnia w caej
Atoli czas tej

bazyliki

moliwej metamorfozy

z

a

s

e

—

adn

e

du

a

naw

cao

—

i

s

by

j

1

a

w Otarzu byy sklepienia czyli suffity murowane, ale i^rzez ogie napadów
Turków Tatarów dachy byy spalone
suffity poupaday przez dawno, tylko
posuffity murowane pozostay w Skarbcach koo wielkiego Otarza od pónocy
Cerkwi,
zostaudnia te same zostaj. Roku 1801 burza zerwaa bya cay dach z
waa bez dachu wicej jak rok, potym parochianie sami przez skadk pooyli byli
mizerny dach, a suffit z tarcic bez adnej wyprawy, któren razem sta jako ju zy
Cerkwi
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nadpsuty do 1825; na bocznych za galeryach adnego dachu nie byo, pewnie
wystarczao (rodków). R. 1825 kosztem Jego Exceilencyi (metropolity Michaa
Lewickiego) restaurowano t Cerkiew tak wewntrz jako i zewntrz, dano cay dach
suffity na
Cerkiew, to samo
na pobocznych galeryach*.
Tak samo jak styl cerkwi, tak te jej materya niema wcale nic wspólnego z budownictwem Halicza w XII i XIII stuleciu. Styl wskazuje na czasy pónego redniowiecza, na koniec XIV pierwsz poow XV wieku. Materya za
znamionuje ten sam jeszcze póniejszy okres. Jest to tania miejscowa opoka (margiel), w jak obfituje cay Halicz
jego najblisza okolica; opoka krucha, skamieniaa
biaa glina, do adnej oprawy kamieniarskiej niezdatna, lecz w naturalnym stanie,
w zwykych, prosto ze zomu bryach uyta tu do tej budowli.
i

nie

i

ca

i

i

i

i

i

Najstarsze wiadomoci

o tej cerkwi, jakie w ródach archiwalnych znatym roku magistrat miasta Halicza
do roku 1550.
wyda statut tamtejszego cechu szewskiego, gdzie kilkakro wspomniana jest »Ecclesia
Parochialis Haliciensis<, w której ten cech mia swój otarz. Wzmianka wprawdzie

lelimy, odnosz si

moe

W
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niewyrana '), poniewa tak samo odnosi si moe do kocioa parafialnego obrz.
a. w Haliczu, ale skoro nie brak dowodu na to, e w tych jeszcze póniejszych
przemysu po miasteczkach na Rusi spoczywaa prawie wycznie
czasach ta
w rkach Rusinów e cechy ich stay pod opiek cerkwi miejskiej -), to z równem
prawem mona to samo powiedzie o cechu szewskim w Haliczu. Druga, ale tym
razem ju wyrana wzmianka o cerkwi parafialnej B. Narodzenia znajduje si
w statucie cechu garncarskiego w Haliczu, zatwierdzonego przez króla Zygmunta III
roku za 1642 wystpuje senior bractwa cerkiewnego przy cerkwi
w roku 1593 »).
parafialnej Narodzenia Chrystusa Pana w Haliczu*), a w roku 1692 podpisuje si na
i

i

ga

i

W

pewnej odezwie »Piotr Chudziski, Presbyter Cerkwi Boego Narodzenia w Haliczu*
Przysuchiwalimy si take tradycyi mieszczan halickich, którzy równie opopodczas któwiadaj o gbokiej staroytnoci cerkwi podnosz to zdarzenie,
za
stajni.
Turków
cerkiew
tym
najezdnikom
suya
rego napadu Tatarów czy
Podczas przekopywania wntrza cerkwi znaleziono tam })rzed »Carskiemi wratami« kamie ambonny, okrgy, spodem skonie podcitj\ ksztatu donicy,
wprawionej w drugi kamie omioktny. Na tym okrgym kamieniu wida lady
rysunku, ornamentu lub herbu (z pióropuszem?), naokoo za symetrycznie rozmiecztery litery: E, T,
szczone trzy greckie krzyyki, (pod spodem jeden póksiyc)
A, B. Jestto niezawodnie monogram jakiego fundatora lub ofiarodawcy na rzecz
licha. Dwie spodnie litery
przedstawia si jako robota póniejsza
cerkwi'^).
A K odczytano jak Jl K wzito za cyfr 1002, co przy zupenym braku znajomoci dziejów architektury podano w napisie restauracyjnym za dat budowy cerkwi').
'").

e

i

i

Cao

—

i

—

i

Z rzadkich osobliwoci, jakie posiada ta cerkiew w swoim skarbcu, wymieni
trzeba dwa krzye srebrne o dwóch trzech krzy ownicach, z wieków rednich
i

')

Archiwum aktów

gr.

i

ziem.

we Lwowie. Ksigi ziemskie

halickie, T. 107. pag. 1202.

>Primum

Ecclesiae Parochialis Haliciensis conditiones sunt tales, ut in altare Confraternitati.s ejusdem artis
Sutoreae qualibet die Dominica ac festo Sinodali biuae Candelae luccant... Si aliuis ex Fratribus praemissuin sacrificiuiii audire ex tarditate neglexerit, extunc aut una libra Cerae, aut solutione sacerdoti

campanario puniatur...«
si przy tamtejszej cerkwi miejskiej w. Piotra Pawia.
2) Cech szewski w Komaruie grupuje
Srebrna tabliczka tego cechu z roku 1G99, przechowana u cechmistrza, przedstawia rysunek obu tych
apostoów z widokiem cerkwi miejskiej w rodku.
') Archiwum aktów gr. i ziem. we Lwowie. Ksigi ziemskie hal. T. 107 pag. 1203. »Primum, ut ne
plures Magistri artis Terreae et Terrifabrae Haliciae sint, quam Duodecem... Sacrificia pro animabus
defunctorum binis vicibus in anno, tam in Ecelesia Parochiali Rithus Latini, quam Graeci Halicien.

et

i

sub Titulo Nativitatis Ch(ris)ti D(omi)ni celebrentur«.
*) »Akta grodzkie i ziemskie^, T. I, str. 98—108. — Take: Obiaty grodzkie lwowskie, T. 420 p. 1318.
5) Archiwum aktów gr. 1 ziem. we Lwowie. Obi. grodzkie hal. T. 191, p. 410—411.
8) Odpowiadajcy najbardziej znaczeniu: Waraam, Halycko-Lwiwskij Wadyka (=W. Szeptycki
1709—1715).
')

Napis

ten,

umieszczony na cianie

w

przedsionku, jest
D.

O.

nastpujcy:

M.

Decrepitam senio quae novem Lustra revidi
Praesul juvene forma donat
Et sic Fenici similem me riddidit avi
Surgere dum ex proprio cinere cura fecit.
Exstructa 1002 AS
Restaurata cura et impensis S(uae) Excell. Il-mi R-mi Domini D.

LEWICKI

MICHAELIS LEWICKI
Recuperata Metropolia Haliciensi Metropolitae II, Archiepiscopi Leopoliensis, Episcopi Camene(ce)nsis, Suae C. R. M(ajestatis) Consiliarii Intimi, A-o 1825.

ZOTY

WIEK: BADANIA 1890

i

1911:

KRYO

103

pochodzce (fig. 61). Bardzo starym zdaje si by zwaszcza krzy wikszy, spoczywajcy
na podstawce take srebrnej, ale póniej dorobionej. Za wielk staroci tego krzya
przemawia charakter Ukrzyowania, ostrzem rytego, gdzie sztywna posta Chrystusa
jest przybita czterema duymi gwodziami
odznacza si nader pierwotnym rysunkiem. To samo potwierdza charakter napisu, umieszczonego na krucyfiksie:
KprS TKOdWW nC>KAaHMCMC<!\ KrtKO H CTOt KTCKpMh TKOI
CAaKHiUk.
Po bokach Ukrzyowania na kocach
przecznicy Matka Boska paczca i w. Jan. Odwrotna strona krzya tego jest gadka, ozdobiona tylko rozetami. — Drugi krzy, rczny,
take ze srebra ale' grubo pozacany, jest póniejszy, co pozna mona po przechylonej smukej postaci Chrystusa, a take po napisie na
stronie przeciwnej, który powtarza adoracy
krzya wedug wierszy, znanych pod nazw »wityen« i ^stychird«.
Ze wzgldu na wszystkie wyej wyszczenazbyt wygólnione waciwoci, jest rzecz
i

a

ran, niepodlegajc ju

e

dalszej dyskusyi,

cerkiew parafialna B. Narodzenia

w

Haliczu jest

^udow mniej-wicej o póltrzecia wieku póniej
sz od tej, za jak j uwaa ks. Petruszewicz.
l'rzez to

samo upada jego teorya o pierwotnem

pooeniu stoecznego grodu, upada podobnie jak
wyej poznana teorya prof. Szaraniewicza.

i

Natomiast zyskaa na znaczeniu trzecia teorya
dra Czoowskiego. Jestto tak oczywiste,
lepsze
poznanie terenu (ale koniecznie caego, o powierzchni prawie stu kilometrów kwadratowych),

e

-

Fig. 61.

redniowieczne

krzye w cerkwi

drogocenne

parafialnej

w

Haliczu.

chociaby tylko z temi wiadomociami, jakich dostarczaj znane dobrze dwóm
powyszym autorom róda, t ostatni pozycy, do której przystpujemy, na pierwszy
plan bezwarunkowo wysuwaj.
cznie

i

p)

Wida,

e

Kryo.

dobrze
caej najbliszej okolicy Halicza, bo tylko taka nieznajomo moga l)y najwaniejsz przyczyn ich odmiennych mylnych pogldów na pooenie stoecznego grodu.
My za, ze swojej stilony, postanowilimy uczyni wszystko co potrzeba, aby raz
spraw, na tym punkcie sporn, wyjani. To te zebrane wszystkie róda dawniejsze, pomnoone nastpnie nowymi dowodami, gównie cerkwi katedralnej dotyczcymi, wreszcie poznanie caej okolicy, jaka tu w gr wchodzi moe, ju po pierwkatedra
szym pobycie w Haliczu 1909 roku obudziy w nas mocne przekonanie,
sta moga
halicka
znajdujca si wedug kronik wród grodu t. j. zamku
tylko na tej górze, któr wybornie wida nawet z pól zaukiewskich i z pod D(fig. 62).
browy, a na której znajduje si teraz wie
ani ks. Petruszewicz,

ani

.

p.

prof. Szaraniewicz

nie znali

i

—

—

e

Kryo

Z tego powodu, udajc si do Halicza w 1911 roku, postanowiem przedewszystkiem Kryo uczyni przedmiotem dokadnego zbadania, celem ostatecznego
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innych zabudowa,
w ten sposób uzupeni badania
w oczekiwaniach swoich nie zawiodem si. lady ksiepiskopii, mimo ich upadku od szeregu wieków
mimo zabu-

ustalenia miejsca katedry
z

roku

cego
dowa

Jako

1909.

grodu

i

HALICZA

i

i

istotnie

starej

i

zachoway si tam

e

nawet dzi zadziwiaj swoimi
rozmiarami, jako jedyny ju moe w swoim rodzaju wspaniay ze wszech miar okaz
urzdzenia, zabudowania
obwarowania stoecznych grodów w wiekach rednich.
I oto dzi, po kilku latach studyów nad zabytkami Halicza
jego przeszoci,
nad ustaleniem faktu
wobec podzielonych przekona
gdzie waciwie znajdowsi,

jeszcze tak dobrze,
i

i

i

—

ysa
Fig. 62.

Góra

—

Stawiszcza

Krylos

Caryiia

Obszar staroksicego Halicza. Widok z góry w. Spasa
\v. Pantaleniona na zalukiewsk
na stoeczny zamek Krylos z przyleglemi górami, których nazwy podane u spodu.

wj^yii

i

i

waa si jedna z najstarszycli najwiksza z cerkwi halickich, katedra Wniebowzicia
Bogarodzicy, po wydobyciu caego szei-egu wymownych dowodów, które wszake
celem naleytego ich spoytkowania wymagaj osobnej rozprawy, jestemy tu
w stanie stwierdzi tylko fakta, zgodne z prawd dziejow, a mianowicie:
1) Teraniejsza cerkiew parafialna Boego Narodzenia w Haliczu, jak wypywa
z charakteru jej struktury w planie
elewacyi. z materyu budowlanego i innych
waciwoci, zostaa zbudowana nie w XII, ale dopiero w drugiej poowie XIV lub
pierwszej XV stulecia; od pocztku dotychczas bya tylko cerkwi parafialn, katedr za nigdy nie bya i by nie moga i oprócz swego wasnego tj^tuu Boego
Narodzenia adnych innych nie miaa.
2) Gówna cerkiew katedralna, stara episkopia a potem metropolia pastwa
halicko-woyskiego, bya zawsze, od pocztku swego istnienia, na jednem
tern
i

i

i

ZOTY
samem

miejscu,

pitu. Góra

ta

t. j.

na

i
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górze, która od XIII wieku zowie si Kryosem czj^li kasiedzilj kapituy ruskiej nie tylko do roku 1540, kiedy to za-

bya

tej

miast »namiestnikówv na

kapituy

WIEK: BADANIA 1890

by we Lwowie

nowo zamianowano
monaster

w.

episltopów, ale

i

potem, gdy rezydency

Jura. Przeciwnie, kapitua halicka,

podwadna

episkopowi lwowskiemu, istniaa na Kryosie
dalej,
chocia ostatecznie dopiero
na pocztku XIX stulecia wygasa zupenie w osobach pojedynczych swych reprezentantów
nie mniej przeto prawa
tytuy starej katedry Halicza przysuguj
cerkwi kryoskiej po dzie dzisiejszy').
3) Stara katedra w dobrym stanie staa jeszcze w 1255 roku, to jest po pierwszym napadzie tatarskim. Kiedy zostaa zburzon
niewiadomo. Teraniejsza za.
cerkiew katedralna, równie z ciosu, zostaa wzniesion okoo 1500 roku na miejscu
starej przez Marka Szumlaskiego, potomka rodzin j' bojarskiej i waciciela dóbr
ziemskich, który zosta w niej ijochowany 1535 roku, przeywszy lat 85.
nie bya nigdy
4) Katedra ruska bya zawsze w posiadaniu kapituy ruskiej
kocioem arcybiskupów polskich. Caa góra Krj^os z przylegemi dobrami ziemskiemi,
stanowi po dzi dzie osobne ciao hipoteczne, osobne domistanowia od dawna
nium, jako wasno teje cerkwi katedralnej, dominium, na którem ruska kapitua
siedziaa ju w owych czasach od dawna, kiedy wedug ks. Petruszewicza powinna
bya mie siedzib przy cerkwi Boego Narodzenia. Szczególnie wany tu z tego wzgldu jeden dokument, który znaleziony zosta w archiwum aktów grodzkich i ziemskich
we Lwowie '). Oryginalny pergamin mia tekst ruski (Ruthenico Idiomate), wystawiony ijrzez starost halickiego Andrzeja Cioka 1420 roku, zeznaniem swojem
wszake odnosi si do czasów starszych zosta wydany na okoliczno ustalenia granic midzy Kryosem i ssiednim Komarowem, a potwierdzony nastpnie przez króla
Zygmunta Augusta 1549 roku na prob piciu braci Bludnickich, wacicieli okolicznych woci. Przetómaczono go wówczas z oryginau i wpisano do ksig kancelaryi wikszej, wskutek czego doszed nas ten dokument w transkrypcyi póniejszej,
a tekst jego >de verbo ad verbum: taki:
i

—

i

i

—

i

i

i

wiadcz

y zeznawam tym moim
Listem kademu dobremu, komu trzeba, kto na ten List poyrzy abo iey(?) usyszy
czytanie, komu tego Listu bdzie potrzebizna, i przyszedszy przed mie y przed
»Ja pan Andrzey Cioko,

Starosta Halicki,

mamy pod itjk, podamy chocia kilka z ostatnich czasów. - W ksitj
wanych wskazówek, zaprzedmiocie zawieraj sporo ciekawych
tym
gach metrykalnych, które w
pisek z 18 stycznia 1760 brzmi: » Urodzia si Barbara, od rodziców JP. Antoniego Krayca y ony Jego
Eufrozyny, Gubernatora natenczas Kryoskiego, któr z wody okrzci JM. X. Makary Jankowski, natenczas Kaznodzieia Katedralny Halicki Z. . B. W. Ceremoniy za Solennych by Ministrem
W. JM. X. Antoni Onufryewicz, Officya Halicki«. - Dyspensy od zapowiedzi zakonnych na lub,
który si mia odby w Cerkwi tuteyszey katedralney«, s datowane >przy Cerkwi katedralney Halickiey
w kancellaryi konsy stor skiey. Dnia El (15), Miesica Kwietnia 1771, w Kryosie. X. Jan Piasecki, Protonotarius Apostolicus, Archidiaconus Cathedralis, Judex Delegatus. Officialis et Yisitator
Generalis Haliciensis nec non Decanus, Praepositus Kukisoviensis.« (Piecz kapitulna z herbem szlachectwa rodowego i z inicyaami powyszych tytuów w otoku). — Jakób Buczniowski, zarzdca dóbr
O Z licznych danych,

jakie

i

w Kryosie, testamentem z HI stycznia 1793 zapisa 11,0(30 zip. »in Crida Jastrzbskiana pago
Podhorki Cirkuli Striensis... ad Ecclesias Cathedrales, Haliciensem Tituli Assumptionis in Coeluni
B-ae V-is Mariae in Kryo, et Leopoliensem ad S-um Georgium Leopoli, sitas...« — Ostatni z ksiy
w Kryosie tytuów podobnych uywa paroch P. Parfanowicz (1805-1833): .Praepositus ad Archicathedralem Ecclesiam in Kryo, Decanus foran. Haliciensis etc«.
') Gr. lwowskie T. 567 p. 43-44-.
biskupich

J.

Peeski.
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Namiestnik Jaliow Hryczyn')yz Kryoszn 2)

y z Koszcskiem Choim ziemi midzy Kryosem
a midzy Komarewem. Mymy wyiacliali y z Ziemiany na te granice. Jli si
spyraty midzy sob, tedy Pan Starosta y Ziemiani jli pyta Jacowa y Kryosan,
czym chcecie ukaza, i poty wasza ziemia ku Kryosu, y take jli pyta Kostka
Hoowiczyca, tedy Jacow Hrycin iz Kcyoszany nie móg niczym ukaza, i by
bya poty krylo&ka Ziemia. I Kostko Hoowiczyc jol ukazywa y starcy, dobremi
Ludmi, Panem Daniem Zaderewieckiem... Tedy Pan starosta y ziemianie zapytali
Pana Dania Zaderewieckiego, tedy Pan Danio rzek ia pamitani to, kiedym
by Starost na Haliczu od Xidza^) Swidrygaj^a Tedy Xidz Swidrygayo wzio
krolowym Rozkazanym Kostkow Dziedzin Podhorodzie y iego brata Wska
y kaza da za ich Dziedzin komarow y sapochow; tedy Pan Danio wspamita,
póki da ku Komarowu y powiód granice z starcy na do Hlitnencem Potokiem
do [tego mieysca, gdzie] Ludzi rzekli, a na gore tyme Potokiem z Hlimencem do
Solskiej Drogi, a pole za rzeko przeciwko Komarowa po Gore. Tedysmy y Ziemiany wyiechali y dali midzy niemi granice, iako Pan Danio wyzna y Starcy
y mymy kazali poty zakopy, alias kopce kopa y naciosy ciosa, y na to wiadkowie Pan Woczko Peresuye, Pan Krecza, Pan sdzia Drobisch, Pan Wsko
Teptuchowicz, Pan Kimczer Berschnicz (?), Pan Mikoay Spicznik, Pan Zbroszko,
Pan Hanus, Tysminiecki Mihao, Hrabowiecki Maophiey, Jan Herburthowski,
Niccles Wuyt Halicki, Sowiesko, Snopko, Miha Synakow (Sykow?) siostrzeniec.
Wsko Syhamycz, Sosczeki Czemiak, Mansilo; Wolczko Medyski, lurz (Juri?)
Czeculowski y innych mnoho dobrych Ludzi ^). A ja Pan Andrzey Ciolko, Starosta
Halicki, dawani ten swoy List Kostkowi Hoowinczycowi na wiadectwo pod swo
pieczcio. Pisa List w Haliczu, we Srode, Lata Boego Narodzenia Tysic y Czteresta y Dwadziecia Lat«.
ruski kryo przy kocu czternastego wieku otrzyma
Z tego poznajemy,
od ksicia widrygieJy nowe dobra Podegrodzia, na dole za ukwi, to jest pewnie
grunta »Podsadoczny< oraz »nad Karczm*, a moe i las )Dbrowa«, po drog
sokolsk czyli »Solsks która prowadzia wzdu stromych »cian< omnicy przez
Przewoziec do salin kauskich (Mapa, tabl. I i III). Dobra za
»Bram Halick
kozisk, tudzie grunta orne na
na górze, teraniejszy las po granic halick
»Stawiszczach« od granicy Wiktorowskiej, nale niezawodnie do starszych posiadoci katedry halickiej.
Wobec zapadajcej zimy, Kryo zdoaem zwiedzi w 1909 r. tylko pobienie,
na odjezdnem. Postanowiem to jednak uzupeni drugim razem, co stao si w jesieni 1911. Dalsze róda, na jakie póniej jeszcze natrafiem, utwierdzay mi tylko
w moich pogldach. To te udajc si w jesieni zeszego roku na Kryo, pragnem

Ziemiany

owienczycem iey prosyty nas,

abymy

roziechali

:

;

:

e

,

i

i

') Ma
by: Hreczyn, to jest czowiek greckiego pochodzenia, namiestnik episkopa wzgldnie
metropolity halickiego, dotychczas nieznany, który nasta pewnie po nam. Krechowiczu.

Ma by: y z Kryosem lub: y z Kryoszany.
Ma by: Ksicia Swidrygaya (t. j. widrygiely), który bawi na Rusi od r. 1400— 1402.
Trzyma wtenczas Podole niektóre posiadoci w Galicyi, jakie otrzyma by od swego brata króla
')

»)

i

W

HaliJagiey, popiera grecki obrzdek i z liusinami czy go trway zwizek wzajemnej przyjani.
czu rezydowa prawdopodobnie jeszcze na starym zamku przy kapitule, chocia nowy zamek starociski
z drzewa istnia ju wtenczas nad Dniestrem. (M. Hruszewkyj: IcTopia yKpainn-Pycn, T. IV. str. 161).
*)

Poczwszy od

Nicclesa (Nicolasa),

szczanie, których imiona

s

Wuyta Hahckiego, wystpuje

poprzekrcane.

drobniejsza szlachta lub mie-
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stwierdzi na miejscu rzeczy, o których ju przedtem byem jak najmocniej przekonany. Siedmiotygodniowy pobyt wystarczy na szczegóowe poznanie góry i jej
otoczenia w rzeczach dostpnych, a wynik tych bada okaza si jak najpomylniejszym pod kadym wzgldem dla wyej podanego wniosku. Pokazao si,
lady
po starym Haliczu zachoway si tak dobrze, jak po adnym innym stoecznym
grodzie. Reszty obszernych fortyfikacyi, miejsca innych monastrów i cerkwi, rysuj
dokadny przed nami obraz stoecznego miasta z jego obwarowaniem i zabudowa-

e

niem na

Na

Fig.

63.

wielkiej przestrzeni.

Kryo

jako na gród stoeczny

Staroksicy zamek

Halicz,

a

teraz

wskaza ju w

r.

wie Kryo. Widok

1890 dr Aleksander Czo-

od

strony

Podegrodzia

t.

j.

Baliowiszczeiiia.

W

krótkiej lecz zwizej rozpraowski, dyrektor archiwum miejskiego we Lwowie.
wie *) opar swój wniosek dr Ozoowski najbardziej na tych i'esztach fos i waów,
jeszcze dzi budz podziw swoimi rozmiarami.
które wpadaj odrazu w oczy
jedna
to mniejsza z tego, co przemawia za tym wnioJestto jednak tylko
skiem i z tego nawet, co posiada jeszcze sam Kryo. I jakkolwiek dr Czoowski
sam osobicie by najmocniej przekonany o prawdziwoci swego wniosku, gdy
twierdzenia jego
istotnie suszne, to jednak w rozprawie swojej nie przytoczy
tych wszystkich argumentów, którymi byby w stanie rozproszy wszelk wtpliwo
nawet ks. Petruszewicza.
przekona innych o prawdziwoci tego wniosku
i

cz

i

i

s

—

')

Dr

A.

Czoowski: O pooeniu

starego Halicza,

Lwów

1890.
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Zachwia si wprawdzie od jego dowodów prof. Szaraniewicz, ale za to ks. Petrudalej prawi kategorycznie o pooeniu stolicy nad
szewicz wydrwi to wszystko
Dniestrem, to jest w odlegoci 5 kim od miejsca rzeczywistego przytacza na dowód
wykombinowany materya, co przedtem.
ten sam przestarzay
i

i

i

i

Dotychczasowe badania czyni, dalszy spór w tej kwestyi bezprzedmiotowym.
Nie podobna jeszcze rozstrzygn, która z dwóch czci horodyszcza, t. j. wynioso
cerkwi, czy »Zote boisko*, bya miejscem pierwotnej katedry, lecz to mona uwaa
stary zamek Halicza do drugiej poowy XIV wieku by tam, gdzie teraz
za pewne,
wie Kryo. Kryo stanowi centrum saroksicego Halicza, a zarazem caego ksinajbliszem otoczeniu
stwa halicko- woyskiego, jak dugo Halicz by jego stolic.
fortec,
czyli s>horodyszcz«,
jeszcze
innych
wprawdzie
na
lady
natrafiamy
Kryosa
góry o stromych
znaczna
wysoko
nie
jedyn.
Ale
a zatem Kryo by tu twierdz
odcitej od reszty otoczenia naturalnymi strumieniami, za^jomoc
stokach, oblanej

e

W

i

których niedostpno miejsca moga by niegdy jeszcze bardziej spotgowana sztuinne warownie spotykacznym sposobem, olbrzymie okopy, way fosy, tudzie to,
twierdz
gówn, centraln, tak
na
Kryo,
jako
7ia
naokoo,
wskazuj
my rozrzucone
wanie, jak przedstawia si gród halicki w ródach historycznych (Mapa tabl. HI).
Ta wysoka skaa w ksztacie jzyka, od XII wieku take »Kryos« zwana, jako
ostateczny koniec dugiego wau górskiego wzdu rzeki idtwi i ukowicy, spadajca
potoku Mozoowa, a odcita od wyyny
stromo do spartych niegdy wód ukwi
fosami olbrzymich
licznymi waami
uwieczona
dokoa
Wiktorowskiej, jakote
ta skaa wanie bya owym zamkiem, owym
rozmiarów, uzbrojonemi palisad
>a?'.r«
opowiada Dugosza
stoecznym »hrademf halickim kronik ruskich,
zacite boje. Na niej staa w rodku najwi(fig. 63). Przy niej toczyy si liczne
ksza warownia, cerkiew katedralna Wniebowzicia Bogarodzicy z ciosowego kamienia. Przy katedrze znajdowa si monaster kapitulny z rezydency episkopa, póniej
metropolity. Tam istnia dwór ksicy z cerkwi w. Spasa.
wniesione, jak
Greckie sowo xXfipo(; = kyros, z wiar chrzecijask na
i

i

e

i

i

—

ow

i

Ru

ju w XI

oznazruszczyo si na sowo ludowe »A:r?//os«
czao wszdzie duchowiestwo to wysze, wybrane, w pojciu zbiorowem, z archimandryt lub wadyk, t. j. biskupem lub metropolit na czele. Oznaczao ogólnie
kapitu. Na tej podstawie kanonicy kapitulni tytuowali si zawsze tytuuj si
drugim za znaczeniu ta sama nazwa >kryost, dotd
dotd kryoszanami. —
uywana, oznacza awki do piewu w kadej cerkwi po obu bokach ustawione, na
pierwotnie zasiaday na nich osoby stanu duchownego.
t pamitk,

wida

z

kronik,

stuleciu

i

i

i

W

e

Y)

Katedra halicka
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niebo

wz

c

i

i

a

Bogarodzicy.

XXV. Pierwsz
najstarsz, jak przypnszczam, wiadomo o Kryosie i jego
urzdzeniu, t. j. o budowie cerkwi katedralnej w Haliczu, podaje kronika hipacka
chlebnikowski), która mówic
(wzgldnie inne zwody, jak n. p. jermoajowski
o mierci ksicia haliclciego Jarosawa, wspomina pora pierwszy o cerkwi katedralnej Bogarodzicy, w której ten
zosta pochowany. Kronika ta szeroko
piknie opowiada o tern, jak
Jarosaw Omomys, sawny mony wadca,
egna si ze wiatem z calem s wojem ksistwem przed mierci; jak wezwa po
to do Halicza sobory, monastery, bojarów i lud,
jak rozdawa swe mienie monasterom i ubogim przez trzy dni i pi-osi wszystkich o przebaczenie grzechów. Midzy
innemi jest tam mowa i o tem, jak ceni ten
stan duchowny, wiadczc dla
i

i

ksi
ksi

i

i

i

i

ksi
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wielkie dobrodziejstwa: ^k cerkoionomu czynu sam prychodia (pryzyraja) i stroj
dobrie kyros ').
tern krótkiem zdaniu mieci si bardzo wiele treci. Tak opowiada mó<?l
tylko redniowieczny kronikarz. Nie ulega bowiem prawie najmniejszej wtpliwoci,
w sowach tych, tak prostych i krótkich, zamkn! on
wielk dziaalno
ksicia jako znakomitego wadcy
gospodarza, dziaalno w zakresie kulturalnym,
mianowicie zaoenie episkopii halickiej, fundacy katedry i
z tern zwizan
organizacy spraw kapitulnych
dyecezyalnych.
Wprawdzie ks. Petruszewicz odnosi zaprowadzenie episkopii w Haliczu i budow tej katedry do czasu, zanim
Wodzimirko przeniós swoj rezydency
z Przemyla do Halicza
zanim uczyni to miasto stolic caej Rusi Czerwonej 1141 r.,
jako stolica udziau wystpuje ono ju w roku 1134''),
a to, jak si wyraa, dlatego,
kroniki nic nie wspominaj o tem, aby dziea tego dokona Woa po drugie,
dzimirko lub jego nastpca^). Susznie jednak przeczy temu prof. Hruszewski, dowoskatedra nie moga
wczeniej zaoon, nim Halicz zosta stolic Rusi
dzc,
Czerwonej, a
halicki zacz sprzyja ksiciu kijowskiemu, poniewa metropolita kijowski, któi*y zakada nowe katedry, pozostawa zawsze pod wpywem swego
ksicia^ *). To wszystko zate.ii nie mogo si odby wczeniej, jak po mierci Wodzimirka Woodarewicza w roku 1152/3, to jest za panowania syna jego Jarosawa
Omomysa, który natychmiast ze stosunki ojca z ksiciem kijowskim Izjasawem
Mcisawiczem zamieni na najlepsze. Przeto
Jarosaw by niezawodnie zaoycielem episkopii halickiej, organizatorem kapituy i spraw dyecezyalnych i fundatorem katedry, czyli
jak powiada kronika
»urzdzi (albo pobudowa) dobrze
kyros czyli krylos-^. Przytem podaje kronika,
w tej katedrze zosta tene
pochowany 1187 r. ^), natomiast nic podobnego nie mówi z okazyi mierci Wodzimirka, chocia
take szeroko opisuje. Z tego wida,
katedry wtenczas jeszcze
Wodzimirko niezawodnie zosta pochowany w cerkwi paacowej
nie byo i
w. Spasa.
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W dwanacie lat po wstpieniu na tron Jarosawa, spotykamy si z biskupem
Kosmasem (Kum) w Haliczu to przy sposobnoci, która jak najlepiej wiadczy
o dobitych stosunkach przyjani ksicia halickiego z dworem carogrodzkim"). Inne
róda notuj przedtem jeszcze jednego, prawdopodobnie pierwszego biskupa w Haliczu — Aleksandra'). Zatem zaoenie katedry halickiej mona odnie nie wczei

i

niej, jak do roku 1153.

')
')

Kron. hip. pod r. 1187.
tym roku Iwaiiko zwenigrodzki, nastpnie ksi(j heradzki, tytuuje si ksiciem tronu

W

halickiego

(ott> cro.ia TaJianicaro).

A. Pe t ru S ze wy CZ O coóopHoft BoropoflHHHoS nepKBii
no.iOBHHLi XII cTOjitTia, JIbobi, 1899, str. 300 i 301.
')

:

^)
')

M. Hruszewkyj: IcTopiii yK|iaiHii-Pycii II, 1900,
Kron. hip. pod r. 1 187. »Toio >Ke .Thra iipecTaBHCn

M'bCHi;a OKTHSpjj BT)

Kron.

«)

1

/';eH,

hip. 1165

ni. ropo^ili

str. 470.
ra.iin>ii.Kii]

nycTH

CBOM

r.

cuH-b Ho/tOflniaepB,

i>oropo;;nna«.

Jarosaw odda carewiczowi Andronikowi. który bawi na dworze w Hawe npncjia uap ;;Ba MHTponojiHTa, safiii
ki> co6i, Hpocjast

kt. Heiay (AH;;poiiiiKa) ct. BCJinifOio

—

lecTK), npncTaBiiB- wh neniy

ii

niicKyna CBOero KyBiay

ii

JiyMca

Jeszcze raz wystpuje ten hiskuj) hahcki w roku 1157. (N. Tatiszczew: III, 104).
') Spis biskupów halickicli
wodzimierskicli Lwa Kiszki, luskupa wodzimierskiego i metropokijowskiego 1711
1728. (Arehiw. kapituy gr. kat w Przemylu, rkopis str. 14ó i Vsi.ii. wcTop.
iiepeAniji«...

i

lity

KiniaL }Ipoc.aaBT>,

a bo nTO[)bif ;ienb no.JioH^eHi. óbicTB bo uepKBn CB^iTkia

liczu »irfacKOJiHKO ropo;;oBT> na yTliuicHie; noTOM'i.
ace

rajiinh, iipoiicxo;imn(^n iisl iiepBoii

C'6opii.,

JlfcBOBi.

1853,

I.

str

144.

:;
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Wszystkie wzmianki o

tej

HALICZA

s krótkie

katedrze, jakie posiadamy,

S

i

powierzchowne

zamknitego latami 1187 1255.
to daty pierwszej
i ostatniej
o niej wiadomoci. Ryclio potem okres wietnoci Halicza naley ju do
Chemu, schodzi na dalszy plan
przeszoci. Halicz wobec nowych stolic, Lwowa
si
nim
interesowa.
ki-oniki
przestaj
stopnia,
e
O katedrze halickiej wiado tego
i

odnosz si do okresu

czasu,

i

i

e

e

ksit

w jej kryptach grzebano
biskupów ').
staa wród zaniku
Przez krótki czas pono, za panowania Wgrów (1214 1219 wzgldnie 1221), suya
niej odbya si koronacya Koloza koció katedralny dla aciskich biskupów 2).
mana 1215 r. na króla Rusi halickiej, a póniej 1235 roku dzikczynne mody i wonawet po
ksicia Daniy ^). Wiadomo dalej o tej katedrze,
enie mitry na
jeszcze dla oblonych za ostatni ratunek t. j. za ostateczne
zdobyciu zamku
receptaculum ku dalszej obronie. Wany z tego powodu epizod o zajciu Halicza
Haliczu panowali wtenczas
przez Mcislawa 1219 wzgl. 1221 r. podaje kronika.
Wgrzy i Polacy. Ich wódz, dumny pewny siebie Fila, zostawi maoletni par
królewsk, Kolomana i Salomee w Haliczu i da im schronienie z dworzanami niejak opowiada kronika
zbudowa by
którymi bojarami w katedrze, poniewa
fortec na cerkwi Przenajwitszej Królowej naszej Bogarodzicy, która nie mogc
w rce Mcisawa. Po zwycierpie sprofanowania swojej wityni, oddaa
cistwie, poszed Mcisaw do Halicza; po zawzitej walce przy wrotach zamkowych,
wybiegli (Wgrzy) na sklepienia cerkiewne, inni za wywlekli si tam na powrozach, a konie ich zostay schwytane. Bya bowiem urzdzona na cerkwi twierdza
atoli ostrzeliwajc stamtd wroga i rzucajc na mieszczan kamienie, upadali na
siach z braku wody nie mieli bowiem wody. Gdy przyby Mcisaw, poddali mu
podobny sposób epizod ten podaje Dusi i zostali sprowadzeni z cerkwi<.
gosz, który wiadomoci swoje w tym kierunku czerpa z zaginionych ruskich róde*). Podobne zdarzenie powtórzyo si tam jeszcze w roku 1255, kiedy Izjasaw
domo,

i

W

i

—

gow

e

suya

W

i

i

—

—

j

;

W

i

dwócli Icsit, pocliowauycli w tej cerkwi: Jaro0KTa6pH bt. 1 abh. a bt, sTopun ask no.ioHtem.
6fcicTb BO epKBn cbstih BoropoflHia — Kron. hip. pod r. 1187), i Romana Mcisawicza, z dynastyi woyskiej, zabitego pod Zawicliostem koo Sandomierza (. .. npibxaBme ace rajiH'iaHe, Bsaraa kiih3>i caoero MepTsa,
1206).
n Heconia Bi, Fujinnh n uojiownuia ii b^b nepKBn cBHTon BoiopoAnua. — Kron. awrent. pod r. 6713
Wedug Dugosza (T. II. p. 172-176 i Mon. Pol. III, p. 353), który szeroko opisuje wypraw Romana nad
») róda,
które nas doszy, zapisay tyllco
sawa Omomysa, syna Wodzimirka (... CKoniajicH

M-fecai(H

=

ksi

ten zosta pocliowany nawet nie w Haliczu, ale w katedrze wodzimierskiej Bogarodzicy
»Cadaver Roniani ducis, quod jam Sandomiriae iussu Lestkonis ducis sepultum erat, exliumatum,
per Rutlienorum proceres, omnibus, quos ceperant et Polonis, restitutis in libertatem captivis, in
mille marcis argenti ad sepulturam a Lestkone Polonorum duce redemptam et in Wladimiriam
delatum est«.
2) B-b ji-kTO 6722=1214 Kopojifc yropCKiii iioca^n cuiia CBoero (Kolomana) bi. ra.iiiiHn, a enncKona n nonu
aarna na-t nepusn, a cboii nunu npnBefle jiariiHCKie Ha cjiy»{6y. (Kron. woskreseska II, 156. Karamzin.:
podnieli
HcT. Poc. III UW. 177). — Gdy zjawi si Mcisaw pod Haliczem, sprzyjali mu Haliezanie

Wis,

i

rokosz przeciw panowaniu wgierskiemu „aa nopyranie enncKona raJioHKaro u saaTie hmt, fl.sy-Ki, i<epKBeS'.
prawdopodobnie tych, które byy na zamku, t. j. katedry i cerkwi w. Spasa.
3)
Danio modli si w katedrze i w cerkwi w. Michaa w Haliczu wyprawiajc si na
Aleksandra, ksicia bezkiego: CBarbii npenncTfeli Boropoflimn, Maxa.njij apsaHrdy BojKHio... (Kron. hip. 1231 r.).
*) ^HJia Mce CTpoame ch Ha ópant, Muame ace óo, sko hhkto MoaceTt CTaTH npoTHBy esiy na 6paH; oCTasn
iKe KoJiOMana b-b ra.nHin, h coafla rpa;;-! na ijepKBn npenncToe Ejia^uinna namefl Bo rop 03,n ia,

Ksi

ajKe He CTepntBnie ocKsepHenia spasia CBoero, n B;(acT
noBfle K-B TaJiniK), ónBuiuM-B Hce ca

hm-b o spara

k> b-b

pyn-h MCTncJiasy...

H

no6-bflBBray ste

MBCTncsasy,

KOMapu

i;epKOBHBiH n hhd
rpa^t CTBopen-b na itepKBn; ohm-b >Ke CTpfejiHio-

rpa^uan a B036broina we na

(jiapb hx-b nonsiama: 6-t 6 o
utBM- H Kajienie MemioinaMT. na rpajKanu, H8neMoraxy jKaaceio bo;;hok), ue 6i óo bo^bi b-b Hnx-B; n npnbsaBmio
DugOSZ
Hce MBCTHCJiasy, h B/i;auiaca esiy h CBe^enn óbiuia co nepKSH. (Kron. hip. pod rokiem 6727=1219).

Hce yjKB BOSB-iainraaca, a

—
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Wodzimierzowicz, po upadku grodu, schroni si ze swojem rycerstwem do katedry
stamtd próbowa jeszcze broni si przed oblegajcym go Romanem, synem
Daniy').
Ciocia róda, przynajmniej te, które nas doszy, nie podaj adnyci bliszycli szczegóów o rozmiaraci, konstrukcyi i urzdzeniu katedry halickiej, to jednak
na podstawie powyszych wzmianek, a zwaszcza obu ostatnich epizodów walki
o Halicz, w których cerkiew ta wystpuje do pewnego stopnia w roli twierdzy, nie
trudno wyrobi sobie pojcie o jej rozmiarach, strukturze, materyale i caem urzi

w ogólnym zarysie.
Poniewa cerkiew suya czstokro
podtrzymywaa niepodlego stolicy

dzeniu, przynajmniej

i

sami nie poddali si, to z tego
w caoci z kamienia ciosowego,

dugo, jak dugo
kamienie, strzay

oblonych za ostateczne schronisko
walk o ni dopóty, dopóki obleni
wynika, e bya budowl wielk siln, wzniesion
.o iwtnych sklepieniach. Obrona trwa moga tak
dla

i

i

suyy

—

przygotowane zapasy prowiantów obrony
woda, smoa,
wyczerpaniem koczy si opór oblonych. Materyay
obronne gromadzono
skadano w cerkwi, skd w miar potrzeby wynoszono na
empory i górne sklepienia, odpowiednio adaptowane zapomoc sztuki ciesielskiej.
Prowadzce na nie schody byy dostpne tylko wewntrz, a mieciy si one w jednym lub obu naronikach przedsionka, w owych klatkach schodowych, architekturze

Z

itd.

i

ich

i

ma by

»Communi autem consilio Ungari et Poloni bellum adveriiam possunt, communiunt, sed in psa
arceexecclesia S. Mariae incastellata, alterum castellum fortius efficiuut, praesidioque fortiorum, quos inter Ungaros et Polonos habebant, militum superim posito, Colomano cum
(Hist. Polon. VI,

pod

r.

1209,

1219):

sus Ruthenos gesturi, arcem imprimis Haliciensem fortius,

i

matronarum foeminaruniue et imbeeillium grege relicto, ipsi contra Ruthenos ex Halicia egreskoczyo si jednak dla nich klsk i sam wódz »Attilia Filnia* dosta si do niewoli).
Assumpto dein Mscislaus dux palatino Ungariae Attilia, ad castrum Haliciense accessit Ex quo iam Unuxore

et

diuntur (co

gari et Poloni, futurae obsidioni se praeparantes,

Halieienses Ruthenos

cum uxoribus

et

pignoribus

victualium defectum veriti, ejecerant. Et dum non aperiretur illi castrum,
Attilia aperiendum, nec non ylctori ultra resistendum, apud quem duces et
imperium regnumque Haliciense Deus consistere voluit, suadebat, Mscislaus ad castra reversus, iterum
ad eos, qui castrum observabant, caduceatorem Demetrium, unum ex suis Ruthenis, apertionem per-

eorum, perfidiam eorum
quod Palatinus Ungariae

et

dum vacuus rediisset, iterum personaliter ad castrum accessit, et repulsam
passus universam arcem die altero sepivit, asserens se obsessos non pugnando, sed cedendo
tantummodo confecturum. Dum autem Colomanus et hi, qui secum una in arce erant, negligenter intra
obsidionis tempus porta m castr i posteriorem observarent, nocte una Ruthenis suffosione facta,
in castrum irrumpunt, et porta occupata Mscislaum, cum gentibus Ungaris et Polonis pavore nimio
consternatis, et ex castro partini diffugentibus, partim se praecipitantibus, caligine nocturna metum
causante omnia majora viderentur, intromittunt. Castro potitus Mscislaus, luce erumpente ad ecclesiam
S. Mariae et castellum, in quod Colomanus filius Ungariae regis cum uxore et potioribus atque foeminis, se irruptione comperta receperat, accedens, illud obsidere coepit, saepiusque colloquium cum
Colomano, filio regis Ungariae expetiit. Quod cum sibi militibus Ungaris et Polonis suadentibus negatum fuisset, perseverandum in obsidione duxit. Siti deinde Colomanum et suos premente, vas aquae
illis a Mscislao transmissum esi, quod pro magno munere acceptum et in capita per mensuram disdeinde premente obsessos, vitam tantummodo pacti,
tributum, vix dimidiae parti satis fecit.
tu
se Mscislao dedunt, ostiaque aperiunt*. Z tego ustpu, który przytoczylimy w caoci, wida,
ta relacya Dugosza nie
cala akeya oblenia Halicza dotyczy tylko zamku. A
idzie o zamek,
teoryi ks. Petruszewicza, gdy cerkiew parafialna B. Narodzenia, owa rzekoma katedra,
sza na
jest nie na zamku (chociaby nawet nowym), ale w miecie, dlatego i w tym wypadku, jak zwykle,
pod sowem ^hrcuU albo »ara« trzeba rozumie
poprawia ks. Petruszewicz stare róda twierdzc,
cay teraniejszy Halicz, t. j. miasto pod gór nad Dniestrem i zamek (Rzeczypospolitej) na górze.
svadens, transmissit. Qui
tertio,

Fam

rk

e

e

e

e

str. 320, u w.
Kron. hip. pod rokiem 1255.

(O co6op. Boropo,!. i(epKBn.
')
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bizantyskiej (np. kijowskiej) waciwych, a przypominajcych tak bardzo na tem
samem miejscu dwie klatki schodowe czyli wiee frontowe w architekturze romaskiej.
Katedra miaa przynajmniej trzy nawy o trzech apsydach i bya nie czteroale szeciofilarowa. Oprócz tego posiadaa osobny przedsionek, co wszystko razem
znacznie wyduao kwadratowy schemat cerkwi halickich, zamieniajc go na typ
bardziej odpowiadajcy godnoci cerkwi sobornej. na typ
prostoktny, wikszy
taki, jaki co do wielkoci i planu (z wj-^jtkiem szkarp bocznych) uprzytomni nam
moe poniekd cerkiew parafialna Boego Narodzenia w Haliczu, z tem atoli zapodziaowi wewntrznemu wzdu
wpoprzek odpowiaday nazestrzeeniem,
przedsionek i nawy boczne byy szersze
do rodka prowawntrz pilastry,
zachodniej,
stosownie
trzech
naw
do
i apsyd, prócz modziy drzwi spiowe w fasadzie
elewacyi za midzy, katedr
cerkwi parafialn zaliwych wej bocznych.
zrb cian w starej katedrze, wskutek empor
chodzia jeszcze ta gówna rónica,
nad przedsionkiem nawami bocznemi, by doprowadzony wszdzie do tej samej
poprzeczna, a obie te nawy góroway tylko o tyle
wysokoci, co nawa poduna
nad reszt, o ile ich sklepienia beczkowe góroway nad innemi sklepieniami, uwydatniajc ten sam krzy w górze, Ittóry tworzyy w dole. Na przeciciu obu ramion tego krzya w górze wznosia si potna kopua.
Katedra Bogarodzicy, jakote
poprzednio opisana cerkiew paacowa w. Spasa,
na
zamku
ksicym,
wród
grodu,
gdzie dzisiejsza wie Kryo, byy zbudoobie
wane z tego samego wapniaku, a zatem naleay do tej samej grupy cerkwi halickich, których odgrzebane fundamenta ju wyej poznalimy. Zwizek ten zacieniaj jeszcze lepiej okruchy rzeb, po obu tych cerkwiach pozostae. Okoliczno
za,
jedna z nich pochodzi z pierwszej, a druga z pocztku drugiej poowy XII
wieku, przemawia dodatnio o warunkach, sprzyjajcych ju wtenczas rozwojowi
pracy budowlanej
kamieniarskiej w Haliczu na wiksz skal.
Kiedy
przy jakiej okolicznoci zburzono star katedr Jarosawa
niewiado
mo. Wiadomo tylko,
bya w dobrym stanie jeszcze po pierwszym napadzie Tatarów
na Halicz '). Oto w roku 1255, gdy Haliczem zawadn
Iziasaw Wodzimierzowicz, wysa przeciwko niemu Danio (który bawi wtenczas na owach pod Hrubieszowem) syna swego Romana. ^Zabrawszy wojsko
pisze kronika — szed
Roman dzie i noc i natar niespodzianie na Iziasawa; ten nie majc którdy
ucieka, wybieg na sklepienia cerkiewne, gdzie dawniej wybiegli byli bezboni
grzy; Roman trzyma go w obleniu,
ten zmuszony brakiem wody podda mu
Roman przyprowadzi go do ojca« *).
si
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ksi

To

jest ostatnia

wiadomo

o starej katedrze.

Kopic w trzech rozmaitych miejscach dokoa cerkwi w Kryosie pi jam na
3 m gboko, przekonaem si, e cerkiew teraniejsza jest zbudowana na gruzach,
które przeszo 2 m grub warstw pokrywaj tam dawn powierzchni czarnej
Ocalenie katedry podczas pierwszego napadu Tatarów przypisa naley midzy innemi jej
budowie. Ale za to pewnie nie obyo si bez wymordowania w niej ludnoci, która szukaa tam
zbawienia, podobnie, jak to uczynili Tatarzy w katedrze kijowskiej i wodzimierskiej. O tym napadzie
')
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smoa ziemi, czarnej od spalenizny, wgli, uli itp. domieszek. Z tej spodniej wargrube skorupy naczy glinianych i kamienie rzeczne. Nad tern
stwy dobywane
warstwa górna skada si wycznie z samego gruzu
duych bry kamienia z rozmaitych czasów: ze starodawnego ciosu i póniejszych materyaów, jak alabaslru,
opoki, cegy i kamieni rzecznych. To tworzy dokoa cerkwi znaczny pagórek i utrudnia badanie miejsca. Waciwy teren starej katedry moe znajdowa si dopiero
pod t warstw gruzu. Gruz pochodzi w czci z pierwotnej katedry, ale przewanie z tej drugiej fundacyi Marka Szumlaskiego,
zburzonej podczas napadu Tatarów i Turków na Kryo 1676, a odbudowanej przez biskupa Szumlaskiego 1702 roku. Byy tu i zabudowania monasterskie do koca XVIII w.
z nich pochodzi
cega. Wreszcie najwiksze bryy lichego alabastru z Sokoa, z teje
warstwy gruzu dobywane, pochodz z cmentarzyska, które w ostatnich kilku wiekach do r. 1817 tutaj si znajdowao »).
Pikne ciosy starej katedry rozebrano na wszystkie strony
jeszcze wtenczas, gdy bya ruin. Do nich naley jeden cios ze
dwa w ksztacie pókolumny, pochodzce prawdoposklepienia
które take przy tern
mniejszych lasko
dobnie z wikszych
kopaniu dobyto.
katedra moga sta na tem samem miejscu, gdzie
Za tem,
jak

s

i

i

i

wa

i

i

e

stoi obecnie,

jeszcze dwa wzgldy: najodpowiedniejsze
w samym rodku na wypiciu jego uku, ol-

przemawiaj

wyniesienie terenu,

i

brzymie staroytne cmentarzysko, które daleko roztacza si dokoa
teraniejszej cerkwi i jego maego cmentarza, tego, który pochodzi
z ostatnich kilku wieków. To dawne cmentarzysko siga czasów
starszych, ni zabudowania wsi, gdy obejmuje plebani, sad
i ogród metropolitalny z jednej, a okoliczne sady, ogrody i gospopytkie, a w nich szkiedarstwa wsi z drugiej strony. Groby te
chrzecijasku
zoone. Wobec
po
lety dosy dobrze zachowane,
Fig. 64. Fragment
cmentarzysko pochodzi z XII XV wieku.
tego trzeba wnosi,
z przekrowgara
Dzi jeszcze w Kryosie spotykamy niemal na kadym kroku
jem, znaleziony na
pikne ciosy kamienia, jakiego uywa do budowy staroksicy
miejscu »Zootyj
okres. Mona je znale wszdzie, na podwórzach, na przeazach,
tik« w Kryosie.
przy bramach, nie liczc ju tego, co tkwi w ziemi pod podogami
nie jedna tu tylko ruina katedry
budynków wiejskich. Spodziewa si mona,
Jarosawa Omomysa dostarczya im tego materyau. Na miejscu drugiem »Zootyj
tik« zwanem, osobno obwarowanem na samym kocu grodu, oprócz ciosów, grobów
pyt grobowych, które to ostatnie dowody potwierdziy w zupenoci istnienie
i
drugiego (maego) redniowiecznego cmentarzyska na Kryosie, znalazem prócz
uamków na óto emaliowanych kafli z XII wieku, plomb z napisem: C4>PAriC
LVAP. [IOHOV?] e. [niCKOnOV?], chocia taki episkop halicki dotd nie jest znany,
duy kamie,
fragment okrgej i gadkiej kolumienki naksztat równego waka
jakby z odrzwi pochodzcy, z gniazdami na kocach dla zapuszczenia elaznych czopów, z wystpujc pókolumienk lub >lask«, w ciekawy sposób wyabian (fig. 64).

s

s

e

e

i

liber baro de Neustern, administrator metropolii w. Jura we Lwowie,
marca 1817, poleca powici nowy cmentarz, t. j. teraniejszy na »Kaczkowiet. w Kryosie,
tamtejszemu ksidzu, Piotrowi Parfanowiczowi. (Akta przy cerkwi w Kryosie).
')

pod dat
J.

Peeski.

Micha Harasiewicz,
9

1&

.
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Po zaoeniu nowych stolic ksistwa halicko-woyskiego, Chemu Lwowa,
na zamku w Haliczu pozosta nadal przez szereg wieków tylko kryo z biskupem,
potem z metropolit, wreszcie z namiestnikiem. To, cznie z i-ozwijajc si przy
i

kapitule

osad poddanych,

Cerkiew
stoi

utrwalio

nazw

góry.

Omomysa

katedralna fundacyi ksicia Jarosawa

staa tam, gdzie

teraniejsza cerkiew kryoska Wniebowzicia Bogaro-

obecnie

dzicy, take z ciosu, tylko pewnie nieco mniejsza od tamtej (fig. 65). Podczas
zupenej restauracyi tej cerkwi po wielkim napadzie tatarskim, któr przeprowaukoczy 1702 r.. kaza, jak si zdaje, ten biskup
dzi biskup Józef Szumlaski
i

wmurowa w
8^nasEr"TKWES^ffi!T

Fig. 65.

Widok

cerkwi
T^^^^'

^^™-

du

V-

.,',r

pyt

z

napisem,

r-.-^?'^^.iC5^r;?5«^"'ip'^ li?

katedralnej cerkwi lialickiej

>

z

którego wynika,

?T7"^5"' T";«rS5i77

e

cerkiew

'^c-T*-T

tera-

'•"^nt^^a

1

Wniebowzicia Bogarodzicy w Kryosie od poudn. zachodu.

niejsz w Kryosie postawi przodek tego biskupa potomek rodziny bojarskiej,
Marko Szumlaski w niej zosta pochowany. Z daty jego urodzenia 1450
mierci 1535 wynika, e ta cerkiew zostaa zbudowan gdzie na pocztku XVI
stulecia. Pyta grobowa bya we framudze drzwi pónocnych. Do cerkwi wcliodzio
si dawniej tylko przez portal gówny drzwi poudniowe od paacu metropolitali

dziedzic

i

i

i

monasteru. Przy zamurowaniu w ostatnich czasach drzwi poudniowych,
plebanii, pyta zostaa wyjta
a otwarciu natomiast pónocnych od strony wsi
z cerliwi,
pooona za progiem przed drzwiami, napisem obrócona do ziemi. Podniesiona za z trndem, wykazaa na odwrotnej stronie napis na spowiaem niebieskiem tle, z duym czerwonym herbem Korczak* pod spodem (fig. 66).
Cerkiew w Kryosie znajduje si pod wezwaniem trzech, wzgldnie nawet czterech patronów: Wniebowzicia Najw. Panny, Narodzenia w. Jana Chrzciciela, Podniesienia w. Krzya i wreszcie w. Proroka Eliasza, aczkolwiek ten ostatni odpust

nego

i

i

i
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Tytu pierwszy jest najstarszym, pierwotnym tytuem cerTrzy inne dziedziczy ona w spadliu po okolicznj^cli monasterach
wraz z icli majtkiem, monasteracli podupadyci a potem wcielonycli do metropolii
kryoskiej, a to: dwócli t. j. vv. Jana obok Kryosu i w. Krzya na Sokole (który
w poowie XVI wieku
by ruin) wcielonycli jak
si zdaje w XIII— XIV,
nie jest zatwierdzony

i).

liwi stoecznej.

za w.

Eliasza

w

drugiej

T^'KH rte^KHT

poowie XVIII wieku.
Tak po napadach tatar-

KO

skich it.p. zajciach mogy
si nieraz w drodze spadku powiksza dobra ka-

kryoskiej

tedry

dociami
kwi

posia-

rozbitych

dowodem

s

liczne
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cer-

nP6T0 BUl KPHflOKO

kwiska i monasterzyska
na tych dobrach, n. p.
B a h o w s z c z e n i e (potem grunta erekcyonalne
poddacze), Pokrowy
i
polany w lesie koo
i
Kryosu. Dobra te mogy
si rozciga nawet na

<I>XHAflTOP

mi A-T

ne npeoTflEH sn
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wszystkie inne monastecerkwiska, zalerzyska
i

KKFH il^AS

Herb Szumlaskich

gajce znaczn przestrze
po upadku szeroko zabudowanego grodu, a e
teraz

^A

cer-

monasterów, czego

i

lU

i\M\P

»Korczak«

s uszczuplone, przy-

pisa to mona pewnie
póniejszym stosunkom,

wywoanym

z

jednej stroFig. 66.

ny przez upadek metropolii halickiej, z drugiej

zaoenie organizacy nowego miasta, zamku starociskiego, parafii ruskich
w Zaukwi wreszcie w Kryosie, tudzie parafii aciskiej w Haliczu,

przez

w

Nagrobek bojara Marka Szumlaskiego, drugiego fundatora
katedry halickiej w Kryosie *).

i

Haliczu,

i

halickiej w Kryosie zatwierdzone zostay przez metropolit
przez administratora i póniejszego metropolit Litwinowicza 8.
VIII, 1859. (Akta przy cerkwi w Kryosie).
*)
roku 153.Ó panowa Zygmunt Stary. Zygmunt August, koronowany r. 1530, obj rzdy dopienagrobek pochodzi z czasów
ro po mierci pierwszego 1548. Ta niewaciwo zakrada si dlatego,
znacznie póniejszych, co wida take z charakteru pisma, chocia wiadomoci o samym fundatorze
prawdziwe. Natomiast inwentarz cerkiewny z daty: Lemberg 17 Junij 1841, podaje: »Die
')

Trzy pierwsze odpusty katedry

Michaa Lewickiego

15.

I,

1844

i

W

e

mog Iy

Kirche unter dem Titel der Himmelfahrt Maria wurde im Jahre 1584 durcli den Marcus S zamian ski, vom harten Materiale und zwar Quadrat-Steinen erbaut, im Jahre 1702 durch den gr. kath.
Bischof Joseph Szumlaski, und neuerdings im Jahre 1825 hergestellt«. Jak wida rok na apsydzie,
w schemat, dyec. lwów. podany mylnie za dat budowy.
o którym wzmianka dalej, jest tak tu jak
i

15*
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których

to

czterech

grunta, ogrody,

parafii

sianocie

i

metropohta

ruski

jest

patronem.

parcele po caej przestrzeni

Karczmy,

dawnego Halicza

myny,

rozsiane,

s

prawdopodobnie ladem do dnia dzisiejszego tych wijako drobne okruchy,
kszych posiadoci tamtejszej metropolii, podczas gdy pozostajcy z ni w cznoci
do ostatka monaster Pitrycz zosta skonfiskowany *).
Cerkiew ta jest take swego i'odzaju zabytkiem osobliwym z tego powodu,
zaoenie posiada
trzy apsydy (fig. 67). Podobnie jak cerjej jednonwowe
Narodzenia,
skada
si ona take z trzech czci: z babica, z czkiew miejska B.
ci rodkowej i z apsyd. Do szerszej czci rodkowej dostraja si tu od zachodu
wszy babiniec z przedsionkiem. Poprzeczny przedsionek
uwydatnia si w planie przez nieznaczne zatopienie obu

a

e

koców w cianach

odpowiednie rozszerzenie jego wewntrznej przestrzeni kosztem gruboci obu
tj^ch cian, tudzie przez oddzielenie go od babica zapomoc czterech (z cegy, a zatem nowszych) filarków, na
których oparty chór nad przedsionkiem, rozciga si take
i
na babiniec naksztat empor czyli poat« i przypiera
do czci rodkowej, podobnie, jak to jest w cerkwi pajego

bocznych

i

a

rafialnej

w

Haliczu.

Cz

obszerny, sabo w kierunku
rozmiar wewntrzny wyktórego
prostokt,
osi wyduony
jest rozczonkowany od wschodu na
nosi 1000X12"20 m.
duej rodkowej apsydzie
trzy dosy gbokie apsydy.
mae,
mieci si otarz, podczas gdy obie boczne apsydy
1-78
Plan
czci
rodkowej,
z
apsym.
na
zaledwie
szerokie
dami bez babica, ywo przypomina dobrze nam ju znany
typ kilku cerkwi halickich starszego okresu, n. p. w. Panstanowia
talemona. Wydaje si, jakby pocztkowo ta

rodkowa tworzy
i

W

s

cz

cao — cao

pierwotn, redniowieczn,
fundamentach
wzniesion,
starych
na
przynajmniej
albo
Fig. 67. Plan katedry hana
nieistniejcych
filarach
z konstrukcy kopuy opartej
lickiej drugiego
zaoenia
w Kry losie (26-50X 12-50). i ukach, którym wewntrz odpowiaday wystajce ze cian
kroksztyny, a zewntrz pilastry, przy czem babiniec wypóniejszy. Jednake badania dra Al. Czoowskiego,
tylko
jak
dodatek
glda
prowadzone w 1890 r. przy pomocy rozkopów, odsonicie fundamentów, zwaszcza
apsyd
do ich spodu 2\i<i m. gboko, i przekopanie wntrza cerkwi wykazay,
jest nowszego zaoenia
tego wszystkiego cerkiew kryoska nigdy nie miaa,
kopuy tam nigdy nie byo, a i fundamenta
w caoci wraz z fundamentami,
pono nie najlepiej zaoone, z wielkich ciosów, zabranych z miejscowych ruin.
System apsyd jest tu ten sam, co w cerkwi parafialnej w Haliczu t. j. ich
pókola
mocno zwarte, wskutek czego i uki ich na planie nie mog by zupene.

osobn

dla siebie

a

e

e

e

s

s

Posiadoci metropolii w Haliczu
nastpujce: dominium Kryo, Podegrodzie i Zaukiew
zoone z gruntów ornych lasów, z karczmami (zamienionemi teraz na inny cel poyteczny) i mynami, a nadto sianocie karczma (1910 r. rozebrana) na Sokole, i karczma (teraz
pusty plac) na Pobereu t. j. na Grobiskach; za myn na •Midzywodziu", parcela pusta t. zw. lo')

metropolicka,

i

:

downia
za

w

rynku, ogród »Rabinówka<, pole na zamku,

dworcem kolejowym

Halicza.

i

i

siano w ozach

»karczma« przy mocie za Dniestrem, grunta
pooone w teraniejszej gminie miasta

za Dniestrem

s

:
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cz

s

w przegrodzie, oddzielajcej
Najgrubsze ciany (1'75 m)
rodkow od babica, gdy mieszcz si w nich scliody, prowadzce z chóru na strych. Zreszt
grubo cian wynosi tylko r25.
Trzy wejcia z trzech stron prowadziy do wntrza cerkwi. Obecnie
uywane
tylko drzwi zachodnie pónocne, od strony wsi
parochii, podczas gdy poudniowe
od paacu metropolitalnego,
dawniej
zamiast pónocnych otwarte, teraz
za-

s

i

i

s

murowane. Portal zachodni,

paskorzeb

ozdobiony

Wniebowzicia Panny Maryi,

patronki cerkwi, ciekaw tych stro-

by

wy moe

nach ze wzgldu na styl
rozkwitajcego renesansu
z zadatkami baroku (fig.
68). Drugi portal, pónocny,
ozdobiony jest emblematarestaurami odnowiciela
i

tora

tej

cerkwi, uszkodzo-

nej podczas

napadu

sko-tureckiego 1676

tatarr.

Na

tympanonie wida herb
skupi

w

otoczeniu

a

—

bi-

liter

awb.
(= losyf Szumlanskij, Epy-

I.

in. E.

r. k.

skop Lwiwskij, Hayckij,
Kameneckij.
1702). fig. 69.
Cerkiew posiadaa po-

—

cztkowo

dziesi

okien,

przeszo 2 m wysokich,
z obustronnymi wykrojami,
a umieszczonych w równej
wysokoci SYs m od ziemi
Z tego trzy okna byy
w babicu (po jednem
z trzech stron), sze w czci rodkowej, a jedno
w apsydzie rodkowej. Te-

Fig. 68. Portal

gówny

cerkwi katedralnej

w

Kryosie.

boczne okna w babicu zamurowano ').
cerkiew pokrywa drewniany paski sufit, a z wierzchu dach blaszany,
na cztery strony spadzisty. Zamiast kopuy wznosi si sygnaturka, której gówka
powtarza zwyk form »makówki< na cerkwiach drewnianych.
Na szczególniejsz uwag zasuguj jeszcze trzy kamienie, wmurowane w cianach tej cerkwi. Jeden taki kamie wielkoci 0-40X0"60 m jest wmurowany w cerraz wszystkich okien jest tylko

Ca

kwi,

wysoko w
')

tej

om, poniewa dwa

szerokiej cianie, która oddziela

Inwentarz cerkiewny

w

kancelaryi parafialnej

z

r.

cz gówn od babica

1841 podaje

take

om

okien.

(plan,
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wypukem obramowaniu

przedstawia on prawdopodobnie jaki znak
by atwo wzite
G po bokach, które take
herbowy, z literami fl
oznacza rok 1200. Na rodkowej apsydzie, 3 m od ziemi, znajduje si
za cyfr
pod oknem koliste zagbienie, a w niem ju tylko lady fresku Bogarodzicy-Patronki, z domi podniesionemi ku górze, po obu stronach twarzy. Przy tem zagbieniu, po obu jego stronach, znajduj si dwa cienne kamienie: jeden naznaczony
na powyszym planie liter b, prawdopodobnie bardzo starj% jest wcale nieczytelny; drugi c z krzyykiem ma wyrany napis: POMAHt IIBAHOBJI^^L A^J^II^ ( =
1584) (fig. 70). Napis ten nie moe by nazw budowniczego i dat budowy cerkwi,
jak to przypuszczano '), gdy cerkiew jest znacznie od tej daty starsz, ale moe
jednego z ihumenów, mnichów lub dobroczyców monasteru katedralnego, który z pewn
fig. 67, a).

—

mog

i

przerw (moe od 1676—1704

roku), istnia na
Kryosie przynajmniej od czasu zaoenia tam
do roku 1782, kiedy to
episkopii halickiej
cesarz Józef II take i ten monaster kryoski,

a

ju

dawniej

w

parochii

roli

wystpujcy,

a nadto

skasowa, a cerkiew kateparafialn dla wsi Kryoprzeznaczj'
na
draln
su, Podegrodzia i ich przysióka Czetwerków
Dr Czoowski podaje, e ciosy fundamenpono -pokryte
tów tej cerkwi katedralnej
otynkowaniem z ladami
star ornamentyk
freskowych malowide«, których szcztki przedna posiedzeniu lwowskiego Grona c. k.
konserwatorów 22 grudnia 1890. Ale kopane
przez niego rowy w promieniach od cerkwi
"'^ wykryy adnych ladów po dawnym soborze, prócz fundamentów ceglanych nuirów,
okalajcych do niedawna obecn cerkiew,
a opatrzonych po rogach piciobocznemi bapitrycki

i

sokolski,

'^).

s

i

oy

„^^^^^^^
hI^^^I^I

M,

^H^^

JIHP^^H

^^^H|

^B
"~'^-

W^KKKf-

Na

podstawie wnioskuje dr Czokatedra moga sta opodal
owski,
w Kryosie. —
w przytykajcym ogrodzie metropolitalnym,
sany kamie nagrobny Marka Szumlaskiego. Czowiek przy drzwiach, to pala»gdzie dorane poszukiwania natrafiy na pomarz cerkiewny Petro Maanij, komentator
kad fundamentów gdzie kilkakrotnie dobywymierajcej tradycyi ludowej o starowano trumny kamienne i cegieki polewane,
dawnym Haliczu.
óte i ciemno-brunatne. Dobór obfito tego
lady ornamentyki, freskowych malodowodzi dalej dr Czoowski
materyau
ta stara cerkiew bya wspania, mnót. p. wiadcz,
wide, cegieki polewane
Fig. 69. Portal

boczuy cerkwi katedralnej
Przed progiem ley opi-

sztami.

e

tej

stara

i

i

—

i

—
e

z r. 1841
1) Inwentarz cerkiewny w kancelaryi parafialnej
prawie: Die Franciscaner-Kirche in Halitsch. (Mittheiluugen der

XIV

i

I.

k. k.

Sza ranie wie w

swojej

roz-

Central-Commission, Wien 1888,

str. 96).

=) »...Pan modo alia executio pro solvenda Taxa Tabulari Fuudationali substautiae P. P. Basilianorum competit, atqui P. P. Basiiani a quinque omnis ex Kryo ad Pitrycz (1782) cum tota sua.
fuudatione transiverint et ibidem in Pitrycz non in Kryo suos subditos habuerint, et inde niox elapso
anno 1788 P. P. Basiiani ad Buezaczense Monasterium in circulo Stanislaopoliensi situm circa suppressionem Monasterij Pitryceusis, dispositi...« (Proba ks. Bazylego Mogilnickiego, parodia i pre-
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stopionej miedzi srebra, znajdowane w rumowisku,
ulega ona zupenemu zniszczeniu, zanim jeszcze zostaa
i

rozebran* i).
Nie kwestyonujc bynajmniej wyników bada dra A. Czoowskiego, godzi mi si
wszake zauway, e moje badania, podjte koo cerkwi zapomoc próbnycli rozkopów (do których przystpiem po naleytem obejrzeniu terenu z tern mocnem przekonaniem, e stara katedra, o której aczkolwiek niewiele, zawsze jednak co wiemy
z opisów historycznych, moga sta tam, gdzie wznosi si cerkiew teraniejsza), z wyjtkiem jednej monety ksicia Wad. Opolskiego z zagrody ssiedniej, nic podobnego
nie wykryy. Prócz kilku starych ciosów, znalezionych w tej warstwie gruzu nowo-

powok

czesnego, który grub
zalega najblisze otoczenie cerkwi, a pochodzcego
z
teraniejszej cerkwi,
z
zabudowa
zniesionego monasteru, a wreszcie z nowocze-

bd

bd

snego cmentarzyska, nic wicej odkry nie zdoalimy, jak tylko to,
dopiero pod t warstw znajduje si redniowieczna powierzchnia
ziemi, nasyconej spalenizn, grubemi skomipami naczy glinianych, otoczakiem
t.
p. Tam
dopiero z wszelk pewnoci kryj si szcztki,
a przynajmniej lady wspaniaej katedry Jaro-

e

i

sawa Omomysa,

otoczonej osobnymi

waami

przypierajcymi do poudniowych waów grodziska. Tam niezawodnie
powinna si odszuka owa wito, zgubiona
(ecclesia incastellata),

w pamici

czasu i w tradycyi ludowej, owa
»res sacra dawniejszych teoretyków i badaczy,
mylnie przez nich do cerkwi parafialnej B. Narodzenia w Haliczu przywizana, a tej cerkwi

w Kryosie waciwa.
Próbk trójktnych

kafli

o

jasno-ótej

Fig. 70.

Napis

z

r.

1584 na cianie cerkwi

podogi XII wieku znalazem tylko
w Kryosie.
na drugiem wanem miejscu w Kryosie, na
t
zw. Zotem boisku (Zootyj tik). Kilka okazów tych kafli znaduje si w muzeum
Stauropigii we Lwowie. Tam moga by cerkiew dworska w. Spasa(?). Prawdziwych
za sarkofagów, jakie dobyto z innych ruin, w Kryosie (przynajmniej za naszej pamici) nie znaleziono adnych, oprócz nieco póniejszych grobów, zoonych z ciosów,
które zabrano z tamtejszych ruin. Grób tego rodzaju znaleziono opodal, na pónocoglazurze

z

zachód od cerkwi, na parochii, fundowanej na metropolickiej poaci Kryosa^).
zbytra

w

Kryosie, do

c.

Urzdu Cyrkularnego w

Poa

o uwolnienie go od opat, bez daty).
albo >Prealbo »Substitutami Konsistorza Halickiego^, obejmuje pora pierwszy, na
k.

Stryju

Ksigi metrykalne, prowadzone przedtem przez mnichów, którzy tytuuj si fParochami<,

sbyterami parochialnynii
kilka tygodni lub miesicy przed wyniesieniem si ich do Pitrycza, 5 czerwca 1782 r. B. Mogilnicki,
który umar 1805 r. i tytuuje si >Vicarius Cathedralis Haliciensis in Kryos«.
') Teka
konserwatorska, rocznik koa c. k. Konserwatorów staroytnych pomników Galicyi
wschodniej, 1892 str. 156—157.
=) Wiadomo
o tym grobie, jakote jeszcze o niektórych innych szczegóach, tyczcych si
cerkwi, zawdziczam uprzejmoci teraniejszego parocha ks. Jana Hoszowskiego w Kryosie, pod
którego nadzorem odbyo si take jej ostatnie staranne odrestaurowanie.
<
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dawnego stoecznego grodu

czyli

HALICZA

zamku obejmuje teraz cerkiew od strony
zacliodniej, z odpowiedni party olbrzymieli

wschodniej, poudniowej, a najbardziej
waów i stoków góry, podczas gdy na drugiej,

wikszej czci grodu, z podrozrosa
si teraniejsza wie Kryo.
kapitulnego
monasteru
danych metropolii
pocztku
Kry losem zwany, który
od
kapitulny,
Ten wanie mon aster
potem utrwali nazw góry i wsi, a który by zrazu sta i-ezydency episkopów,
nastpnie metropolitów Rusi halicko-woyskiej, wreszcie, po upadku metropolii

fos,

i

wieku, ich namiestników, podwadnych metropolitom kijowskim,
bywa nieraz jeszcze i póniej, po wskrzeszeniu episkopii halickiej we Lwowie
1539 r., drug rezydency episkopów lwowskich. Tam rezydowa przez jaki czas
Gedeon Baaban (1565—1607), gdy rezydency lwowsk zaj by jego rywal Iwan
opatka z Ostaowc. Zajedali tam take i póniejsi wadycy, n. p. Szeptj'ccy
w XVIII wieku, tudzie Skorodyski, Angielowicz oraz inni z metropolit i kardj-naem Sylw. Sembratowiczem wcznie w XIX wieku i). Fakt intronizacyi swojej

przy

kocu XIV

na staroytnym tronie biskupów halickich w Kryosie upamitni Baaban wasnorczn notatk, pod dat 12 czerwca 1576, na starej ewangelii pergaminowej z XII
wieku w tamtejszej katedrze, która to ewangelia póniej z Kryosa dostaa si w posiadanie metropolitów suczawskich, a stamtd do Moskwy, gdzie znajduje si w bibliotece synodalnej pod nr. 20. Pod wyej podan dat zapisa tam Baaban,
>najecha na tron biskupi na Kryo i zasta przy cerkwi stoecznej t ksig,
bya pooon
ewangeli gówn (jeioanhetyje naprystonoje) Tetr, a ta wiadczy,

e

e

od dawnych

1

a

t«

'').

W

powód tego upadku nie jest
XVII wieku monaster ten podupad. Czas
nam bliej znany. Stao si to moe wskutek wielkiego napadu na Halicz Kryo
trzy ata póniej obdarzy cerkiew nowym aparatem biskup Józef Szum1676 r.
laski, o czem wiadczy jego wasnorczna obszerna notatka, równobrzmicej
treci, umieszczona na marginesie pierwszych kilku kartek we wszystkich podarowanych przeze ksigach »). Te wszystkie nowe, wedug potrzeby cerkiewnej
i

i

W

aprobaty na druk ksiki: IToyieHie o caKpaMeHT* EvxapncTiii, o croii .TiTyprin
') Midzy innemi,
Athanazy Szeptyckl, archl(=5): o6pHAaxT, caKpaMeHTajiHUK-h, udziela za biskupa Lwa Szeptyckiego
w Kryosie 1753.
generahiy
sdzia
nadwornych biskupieli auditor i
mandryta kaniowski,
za z 1785 wylicza
Inwentarz
1775.
25.
X,
Kryosie
w
lub
dyspensy
na
Szeptyckl
udziela
Biskup Lew

H o

—

e

—

—

sdów

innemi monstrancy srebrn i kielich srebrny, ofiarowany przez tego biskupa do cerkwi
trzy biskupa
kryoskiej, o czem mia wiadczy napis na podstawce, a nadto cztery »antimissalia«
si odcieszyli
Kryosie
w
ksia
Poniewa
Szeptyckiego.
jedno
Lwa
Szeptyckiego,
a
Athanazego
dawna wadz udzielania w pojedynczych wypadkach dyspensy, na co si te 1 ks. Parfanowicz
w swojej probie o to prawo powouje, metrop. Antoni, przycliylajc si do proby jego, przedua
mu t wadz na dwa lata, w Kryosie 4. X, 1807. — Bielaski chrzci dziecko zarzdcy dóbr w Kryosie 1797, za Angielowicz, jak si to z metryk okazuje, przebywa tam czsto, a nawet chrzci
dziewczynk ksidzu Parfanowiczowi na samo B. Narodzenie w Kryosie 1812. (Akta i metryki

midzy

:

—

przy cerkwi
=)

w

Kryosie).

Ta poczwórna-ewangelia napisana w Kryosie

malarstwa miniaturowego (sploty
licka z 1266

r.

i

licie),

podobnie jak

(UncaHO npn raJinscKOMT. KHHsi

s

w dziele
niektóre wzory publikowane
') Wszystkich tych ksig jest

1144 roku, jest ozdobiona inicyatami

.IbB-l;

W. Stasowa:

pi

lub

sze;

i

n ctiH-b

i

winietami

druga przechowywana tam ewangelia
ero lOpin

IIpecBiiTepOM-B

TeoprieM-b),

Z

C^iaBHHCKifi h bocto>!huS opnaMenT-, karta

kilka z nich

znajduje si

w

ha-

CzegO

XLIV.

kaplicy pod dzwon-

nic, reszta w cerkwi. Marginesy z notatk zostay kiedy przy oprawianiu nieco obcite. Oprócz
tego w cerkwi kryoskiej przechowuj si ksigi monasteru w Zagwodcu; jedna z dedykacy ihumena tego monasteru Bartomieja Komarnickiego z r. 1722, druga Hieronima Oziemkiewicza . B. W.,
sekretarza prowincyi ruskiej.
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ksigi oddaje biskup 12 lipca 1679 r., nio cerkwi stoecznej i)alickiej Wniebowzicia Bogarodzicy w Kryosie< na rce ówczesnego »ksidza
namiestnika teje
cerkwi. Grzegorza Dubasowicza«, wzywajc przytem pod kltw ^natenczas
na
przyszo naczelnego ksidza kryoskiego* do przestrzegania porzdku utrzymania ich przy tej cerkwi po wieczne czasy'). Poniewa metryki w Kryosie z przed
roku 1732 nie dochoway si wcale, przeto cenn jest take
ta druga notatka,
któr przekazaa nam metryka lubna ssiedniej wsi Wiktorowa, skrztnie przez
ks. Bazylego Mogilnickiego przepisana
do metryk kryoskich wcignita. Z notatki tej dowiadujemy si,
w r. 1701 funkcye kapaskie w Kryosie peni ksidz
Daniel Steblecki, »protoprezbyter Cerkwi katedralnej Halickiej, w Kryosie
i

i

i

i

i

e

bdcej,

paroch<

We dwa

^)

lata

w

po wyposaeniu cerkwi

potrzebne

aparaty

jej

i

odrestauro-

waniu w r. 1702 odnowi take ten biskup Szumlaski podupady monaster, zapisujc testamentem na ten cel 10.000 zp., któr to kwot zabezpieczy na swoich
dobrach dziedzicznych Boków »na tvyderkaff<^ ^). Monaster ten, jak ju wiadomo,
istnia do roku 1782, poczem zaprowadzono zwyk parafi.
Notatka cyrylik, podana tu w transkrypcyi, brzmi: »...Po straszywom spustoszeniju TuTatarskom podczas wojny urawenskoj. Halycza, Kryosa i wseho Pokutia, i do gruntu
spalenia, i Cerkvv[y] Kryoskoi Uspenija Presw. B[ohorody]cy zo wseho Cerkownoho Apparatu i knyh
zupenia, az Josyf Szumlanskij, Boyjeju Myostiju Epyskop Lwowski], Hayckij i Kamenca Podolskoho, nadajem wsi nowyje podug potreby Cerkownoi knyhy do Cerkwy Stoecznoi Uspe')

reckom

i

nija Pre[swiatoi] B[ohorody]cy Kryoskoi Hayckoi, spasenija rady mojeho, z powynnosty
Uradu Epyskopskoho mojelio
okoo kotorycli knyli pod tyme nebahosowenijem Naszym i klatwoju, aby naczalnyj Kryoskij Swiaszczennyk, teraz i na potom buduczyj, poradku perestereha...
i onyje do ruk
na sej czas Czestnomu Hrylioriju Dubasowyczu, Swiaszczennyku i Namestnykowy
tojeji e Cerkwy (mianowanemu AXOH=1679, jak podano na innej ksidze), takowym sposobom
wruczajem...«

Notatka

')

ta

nastpujca: Cum antiuiores

metricales

libri

(z

przed

1732) Parochiae

r.

Kryo

non inveniuntur, ex uibus pateret, simu quis curam animarum in Kryo
exercuerit antea, ad conservandam memoriam ex libro metricali Wiktoroviensi casum copulationis
a parocho Kryosensi ibidem contentum de verbo ad verbum describi curavi, ut seuitur:
in actis parociialibus

PoKy óoHcia

ATA

(1701), mi(h HHyapia,

hh

Jl

(3(1),

aanoBi^eMi. óuBmnMT,

orjiaraeHHUM-b, h hhct. JKaflBaa iiepeniKOfla ne noKa3a.iacH,

Il,epKBn KaTespa.!iHOH raJini(KOH
H

b

aat

lepeii

b^b aenejiti

no óojKecTBeHHoS jinrypriB

^anin^n. CTe6.ienKin,

Kpnjioc* cymoii napox-b,

npoTonpesBHTepi.

ott. BJiacTHTeJiHaro

npomeHH,

B-fcHHas-B

cynpy/KecTBO co4eTaxi. ójiaropoflHaro iHjia^enna 0eo;^opa MorijiHtuKaro, ;;BOpaHBHa Ero mhjiocth KrpTb IocQ(})a
UiySIJIHHCKArO, Enna ilaOBCKaro, FajinitKaro h KaMeHei;Karo, a CoHa 6jiaropoflHHX'b loasna h EKaTepuHH
BT.

at CTe6.iieiKHX'b Mor-fejn'bnKHXT.,
l>CTa(i)iH Mort.iiH-fenKaro

a Ahhb

co3KBTe.ieii
bt.

a cpoflBBKOBt M0BX'b, BHyKa

aac

6.;iaropoflHBX'B n

KH'fcrBHenKHX'B, TaKOJK^e KpH.iocKBX'B HCBTejieS,

st.

Spawy coHeTaHBSt

mjiaseTHOK) naHHOio 4>e-

Aa^pea MaraaOBBia, iiapoxa BecB BnxTopoBa Ll,epKBH CBaTBTejia
ópaKy coHBTaaie npB CBh;^HTeJIex'B (1 sowa brak) b 6jiaropoflHBX'i, loaHHy b IIaBJi'b KH-ferBH'tnKBXi.
^•tHHax'B, B MHorBX'b npoMiBx'b, ójiarocJOBeHia pa^B BHHB BT. I^epKBH XpaMa P03K;(eCTBa XBa

BpOHieio, flmepeH) CBaineunaro lepea

HBK0.iaa, H
B-b KHtrHHHH-

cie

Bt BBXTopoB
TonpeaBBTept
parafii

Kryo

ytym

stanie

MHOH) coBepmeHHoe,

BT.

oystpenie noTOMHOCTH pyKOK) Moeio noflnBcyio.

ra.iiBi;KiH b I],epKBB KaTe;(pajiHofi
z

Podegrodziem. Od roku 1732

w urzdzie

i

z lat

lepea ^aHiHJi-b, II poKpBjioc* napos-. (Metryki monasterskie
nastpnych, znajduj si przechowane w nalebt.

parafialnym).

') Roku 1704 11706 do ksig grodzkich lwowskich i halickich wniesiono akt nastpujcej treci:
»Josephus de Magna Szumlany in Hoszow (et Toporów) et Witwlca Szumlaski, Episcopus Graecounitus Leopoliensis, Haliciensis et Camenecensis Podoliae, Metropoliae Kijoviensis Administrator,
Archimandrita Pjeczarscensis, Sanus mente et corpore existens... paam publice libereue recognovit,
quia ipse summam Decem Millium Florenorum Polonicalium per se recognoscentem pro fundandis

Kryo

introducendis ad Ecclesiam Cathedralem Ritus Graeci Haliciensem in
sitam, Religiosis Patribus Fratribus Sancti Basily Magni numero, qua ut eo maior in eadem Ecclesia,
recenter per se de ruderibus erecta, in gloriam suppremi numinis, cultus Dei promoveatur,
et

J.

Peeski.
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Katedra w Kryosie odrestaurowan zostaa raz jeszcze kosztem metropolity
kardynaa Micliaa Lewickiego 1824/5 r., podobnie jali cerkiew parafialna B. Narodzenia w Haliczu prawie w tym samym czasie. A mianowicie reskrypt gubernialny z dat: »Stanisawów, 26 sierpnia 1815« na rce ks. Parfanowicza
dominium Kryosa przesany — opierajc si na orzeczeniu inyniera
komisarza
i

i

i

Fig. 71.

Widok katedry

i

kaplicy z

dzwonnic w Kryosie od poudniowego wschodu.

e

Schwabe,
wskutek cikiego i stosunkowo duego dachu mury. cerkwi w niektórych miejscach ju si rozchodz i
upadkiem
poleca wyprztn cer-

gro

—

et Beatissimae Matris eius semper virginis Mariae, sub cuius gloriosae Assumptions in coelum titulo existt, in horas et momenta augeatur...« I jeszcze raz owiadcza
zapis 10,000 zp., na cel powyszy legowanych testamentem z 1704 r., co w ksigacli grodzkich halickich osobicie roboruje 1706 r. »Religiosus et admodum Revereudus in Christo Pater Hiacinthus

ukowski, Generalis causarum per totam Diecesim Haliciensem, Leopoliensem et Camenecensem PoMonasteriorum Ritus Graeci Regulae Sancti Basilii Magni Cathedralis Kryossiensis, Pitricensis, Zadaroviensisque Iliumenus«. (Archiw. Bernard, we Lwowie, ksigi ziem. hal.

doliae Sindicus,

T. 95 p. 153—159).
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ruchomoci
to w przecigu dni czternastu, a naboestwo
odprawia nadal w kaplicy pod dzwonnic, której równie ciki zniszczony ju
dach naley potem zastpi nowym. Od tego czasu przez lat dziewi wszelkie
naboestwa odpi-awiano w malej kaplicy pod dzwonnic '). Wreszcie cerkiew ta
restaurowan bya niedawno po raz ostatni za teraniejszego ksidza Jana Hoszowskiego, wskutek czego znajduje si obecnie w dobrym stanie.
kiew ze wszj^stkich

i

i

Naprzeciw apsyd cerkiewnych, na dzisiejszym dziedzicu a dawniejszym cmensi drewniana dzwonnica na wysokiem, sklepionem podmurowaniu, które suyo dawniej za
kaplic, a dzi za skad wszelkich rupieci,
a przedewszystkiem biblioteki, zoonej przewanie z dzie treci teologicznej od
XVI— XVIII wieku, (pozostaych oczywicie po zniesionym 1782 r. monasterze),
a nadto z maego arcliiwum cerkiewnego z ostatnich dwóch wieków. To
tarzu, znajduje

ow

podmurowanie (czyli kaplica«) skadajce si z bry
kamiennych, jakich dostarpoblizki Sokó, nieco

cza

moe

i

ze

starego

niate-

ryau

miejscowych ruin,
a nadto z cegy, jest prawdopodobnie szcztkiem

murowanej
z

XVI

lub

dzwonnicy
XVII

wieku,

uszkodzony wierzchoek zastpio póniej
drewniane pitro (fig. 71).
której

Gdyby wszystkie tamdzwony byy pier-

Fig. 72.

tejsze

wotn wasnoci

Dawny palc metropolitów w Kryosie. Za paacem na
prawo wznosz si way grodu lialicltiego.

cerliwi

tam póniej skdind, to dwa stare dzwony wiadczycerkiew kryoska w czasie napadu 1676 r. moga
poaru, zoyby o tem,
stajc tylko spustoszon ograbion z kosztownoci. Przemawiaoby za tem zdanie
kryoskiej, a nie przeniesione

uj

e

i

i

cytowanej notatki biskupa Szumlaskiego ("... i Cerkwy Kryoskoi Uspenija Prew.
Bohorodycy zo loselio Cerkoivnoho Apparatu i knyh zupenijcin). Znaczne uszkodzenia murów cerkiewnych, Ictóre póniej wymagay gruntownej restauracyi, pochodzi mogy std, za czem te tradycya miejscowa przemawia si zdaje, goszca,
wymordowano,
w cerkwi ukrywao si sporo ludnoci, któr potem
i

bd

bd

e

te uprowadzono w

jasyr.

Najwikszy dzwon na dzwonnicy w Kryosie zdobi herb biskupa
skiego z napisem
KpH^(ocKOH) HOBoco3^aHHOH, PoKy EuJKiiH
:

Cen

3bohi> cnpaBn.ii. lociKJJt

AW^,

UlyM.iiiHCKiH

Mu,a

AsrycTa,

o

fs^na

Szumla-

ycne" Upec Bi];a
(Ten dzwon sprawi

spa"
6.

w Ictórym na marginesie znajduje si
sumptibus Suae Excellentiae Illustrissimi
ac Reuerendissimi Domini Miciaelis Lewiclci, Metropolitae Haliciensis restaurata sit«. Nadto metropolita Lewicki, edyktem z dnia 25 sierpnia 1825 r., udziela ks. P. Parfanowiczowi »facultatem benedicendi neo reparatam Ecclesiam pagi Kryo*. (Akta przy cerkwi w Kryosie).
»)

Reskrypt gubernialny

nastpujca uwaga:

i

""His additis,

inwentarz delcanalny

quod

z r. 1833,

liaec Ecclesia 1824,

16*
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Szumlaski do wityni Wniebowzicia Przenajw. Bogarodzicy Kryoskiej
nowoodbudowanej, Roku Paskiego 1704, miesica sierpnia, dnia 5). — Drugi
SONET VOX IN AYRIBYS MEIS, A. D. 1662. — Trzeci
wielki dzwon ma napis
Pokj Bojkiih AXini (Roku Pask. 1688). —
co do wielkoci, zaopatrzony napisem
Czwarty z napisem: ANNO DOMINI 1623. Ten dzwon bez »serca« nie jest uywany
nadal przyczyni si moe, do jego utrzymania.
to niezawodnie przyczynio si,
Pity z rzdu, najmniejszy, ma tylko dat Alvl9 {= 1739). Wreszcie niewielki szósty
dzwon z roku 1701, jak gosi jego napis, pochodzi z monasteru P ok rowy, który
by na kocu »Stawiszcz«, pod lasem Wiktorowskim, o czem bdzie mowa dalej.
pod paacem metropolitalnym, który znajduje si naprzeciw
Pod dzwonnic
poudniowej ciany cerkwi w oddaleniu kilkudziesiciu metrów, ley sporo duych

•Józef

:

:

i

i

i

starannie obrobionych ciosów. Jest to niezawodnie reszta kamieni z poblizkiej ruiny
monasteru w. liii, któr na pocztku XIX wieku za biskupa Skorodyskiego rozez jej materyau, tutaj zniesionego, pobudowano wtenczas ów paac metrobrano
politów, o którym bya mowa, zajty obecnie przez siostry Bazylianki (fig. 72). Inwentarz z r. 1833 podaje midzy innemi wiadomo o dwóch obrazach w cerkwi,
zakupionych pocztkowo do kaplicy paacowej przez biskupa Miko. Skorodyskiego
(1799—1805), którego te staraniem paac ten zosta wystawiony na miejscu monasteru^).

i

i

5)

Poniewa

Kryo by

Inne cerkwiszcza.

rodowiskiem

i

gównym zamkiem

stoecznego Halicza,

przeto najbardziej zaludnione byo jego najblisze otoczenie. Do Kryosa od wschodu
przypiera druga pikna i bardzo rozlega góra, któr od zamku dotychczas dzieli
tylko ogromny wwóz czyli t. zw. jar, o stromych cianach, na którego dnie, kilka-

nacie metrów szerokieni, sczy si may potok Mozoów. Idc tym dugim
zem, zdaje si nam, e jestemy w Pieninach.

wwo-

Do dzielnic, które najbardziej byy zaludnione, naley przedewszystkiem partya
góry zaraz za wwozem. Gór pokrywa w caoci las metropolitalny
rozlegej
tej
po granic halick kozisk, odkd cign si obszary tych gmin. Miejsca dawnych
monasterów i cerkwi przechoway si dobrze w nazwach ludowych poda tradycya
tam byy klasztory (mapa tabl. I. i fig.- 73).
wyranie o tem mówi,
seminaryum duchownem
XXVI. Prócz monasteru w. liii, który istotnie móg
dla ksztacenia kleryków, nieco dalej na pónoc, równie naprzeciw Kryosu, wysi z wwozem pod ktem
biega z lasu do wwozu drugi gboki jar. Ten jar
w ksztacie jzyka, odcit jeszcze z trzeciej strony zapoostrym, odrzyna
moc dwóch waów i fos. równolegych i oddalonych o kilkadziesit metrów od
i

i

e

by

czc

poa

zagradzajcych w ten sposób wygodny kt na poprzek od jednego wwozu do drugiego. Tak obwarowany cypel stanowi prawie miniatur obronnego
urzdzenia samego K^ryosu. Wielk ilo kamieni rzecznych pokrywa tam mech
silny gszcz leny. Niegdy to miejsce warowne byo niezawodnie wiksze, ale
spyny z wod. Nie ulega prawie najmniejszej wtpHjego brzegi obamay si
woci, e niegdy by tu jaki klasztor - dotd wcale nieznany. Przypuszczam, e
góry
istnia tam drewniany mona ster w. Szczepana, poniewa poa lasu
w tej stronie zowie si Sztepaniivka<i.
siebie

i

i

i

i

>

p.

f.

') Obrazj' te N. P. Maryi
Episcopo Skorodyski ad

i

w.

Mikoaja »praesenter reperibiles

in

capellam Episcopalem doinesticam

Ecclesia,

ab lUustrissimo

oblatae sunt«.
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XXVII. Po drugiej stronie za jarem, naprzeciw tego miejsca, gdzie
koczy si
i
skaa Kryo, znajduje si na stoku cerkwisko y>Woskresenkie<'.
(Zmartwychwstania). Zajmuje ono bardzo szczup przestrze midzy parowami,
które
prawdopodobnie
szcztkami zdeformowanych okopów. Plac, niegdy pewnie
sztucznie podtrzymywany, zamieniony na ogród (wociaski),
napowrót si osun
przybra charakter pochyej powierzchni. Na niej bielej pokruszone
1
szcztki
kosci ludzkich, a z wyprztnitych otoczaków pozosta
tylko drobiazg. Z drobnych

wwóz

s

i

i
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XXVIII. Zaraz wyej od tego miejsca znajduje si
obszerna polana
cerkwisko Juro w s kie (Juriwkie), gdzie by monaster \v. Jerzego. wiru jest
tam te nie mao, ale o materyale i rodzaju cerkwi w. Jura na razie nic powiedzie nie mona, poniewa polan pokrywa moda kultura lena. Bokiem, ponad
jar ju wyej opisany, oddzielajcy cerkwisko Woskreseskie i Jurowskie od Ste
panowskiego, prowadzi tdy z dou do góry cieka Honyszcze« zwana.
czasie ulewnych deszczów spywajca woda wyabia w niej jamy brózdy, odsania w nich
znosi je po kawaku do potoku i ukwi.
szkielety ludzkie
XXIX. Std dalej ku górze cignie si po lewej rce, na pónocny zachód,
najwiksza polana, orna wasno wociaska, która, podobnie
trzecia najwysza
jak inne tam polany, jest wykrojona z dóbr skarbu metropolii. Powszechnie zowie
j lud Daniowskie fZ>aw?//i«'A-iej. Miejsce malownicze, obszerne na jakkolwiek
kompleksie monasterów, najatwiej przypuci
osad jak najbardziej dogodne.
cerkwi
w.
Daniy,
aczkolwiek
siedziba wiecka nie jest
monaster
z
take
tu
wykluczon. Kto wie czy nie na tej górze by klasztor Dominikanów, zaoony
w Haliczu 1234 lub 1238 wedug pewnych róde, poniewa w roku 1247 Danio
prowadzi ukady w spi'awie unii kocielnej przez swoich posów, którymi byli dwaj
Dominikanie ze swoim przeorem na czele z góry w. Daniij^ (de monte Sancti Danielis). O tem mowa w rozdziale nastpnym.
XXX. Do tej polany przytyka od pónocy druga, tej samej wielkoci, równolega i pikna polana >>Szeplakowa% niezawodnie dawna wasno niejakiego Szeplaka. Obie ze wzgldu na teren tworz waciwie cao. Ta pikna góra, pokryta
obecnie lasem, moga by zajta przez kilka osad klasztornych lub dworów.
Dalej na pónoc, to jest tam, gdzie ta rozlega góra, wybiegajc z wwozu MoDniestru jako stromy prawy brzeg
do Halicza
zoowa, skrca si i cignie
ukwi, byo wiele dogodnego miejsca do zabudowa. Stamtd roztacza si piknj^
widok na cae miasto: na Kryo, na zabudowania w dole nad ukwi i dalej
wzdu wyyny zaukiewskiej po monaster w. Pantalemona »Poberee« Dniestru,
co wszystko w tym dogodnym kcie kryo si z jednej strony jakby za plecami
Dniestrem, omnic
ukwi.
zamku, z innych za stron za rzekami
XXXI. Prawie na samym rogu skrtu jest polana »Turkowa Wywodzi swoj
nazw pewnie od dawnego jej posiadacza, jakiego Turka z pochodzenia. Dalej
w stron Halicza znajduje si cerkwisko Iwanowskie (Iwanuckie), a najdalej
y>Hreczy szcze. To ostatnie stanowio oczywicie osad klasztorn Greków. Zbadanie miejsca i fundamentów cerkwi, o ile bya kamienn, mogoby si take pod
pewnym wzgldem przyczyni do wywietlenia architektonicznej szkoy w Haliczu.

W

i

i

i

i

W

i

a

i

i

—

i

.

Na

moda kultura lasu.
wano wskie'<, obszerna polana,

razie lepsze poznanie miejsca utrudnia

XXXII. Lepiej dostpne

zarzucona otoczakiem, jak wszystkie ruiny. Obok znajduje si zagadkowa mogia. Monaster w.
Jana, który sta w tem miejscu, znany jest nawet z kroniki, gdj^ w nim zosta
Rocisaw by synem Iwanka, ksicia Zwenigrodu,
pochowany Rocisaw.
którego za zakusy na tron halicki (1145 r.?) ukara chciwy Wodzimirko, odbierajc mu jego woci i skupiajc w ten sposób pod swoj wadz wszystkie
cztery czci Rusi halickiej. Wypdzony Iwanko tua si zrazu i zosta pono ksimiano Beradnik*.
jego syna
ciem na Beradzie, od czego przyroso
halickiego bojarstwa wezwaa przeciw Wgrom na tron do HaRocisawa
licza 1189 r. Ten, liczc na pomoc bojarów, z maym oddziaem wyruszy pod Haprzewanie do
Szlachta halicka inaczej si namylia
licz. Zawiód si niestety
jest »I

Ksi

do

cz

!

— Owó
i
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niego nie przystaa, lub podczas boju go opucia. Rozpaczliwie walczcego Rocisawa, wraz z garstk jego druyny, otoczyli Wgrzy, zranili go ciko i strcili
z konia.
I wzili go Wgrzy
mówi dalej kronika
wielce rannego, ledwie ywego
i
nieli do Halicza. Haliczanie za zbuntowali si, chcc go odebra od Wgrów
i
sobie za ksicia. Ujrzawszy to Wgrzy, przyoyli mu miertelne zioa
do ran, od czego umar. I pooyli go w monasterze, w cerkwi
Jana
i
tak poczy si z przodkami swoimi« i).
tej
stronie, to jest na tej rozlegej i piknej górze przy zamku stoe-

—

—

wzi

witego

W

cznym, byo zapewne jeszcze wicej ciekawych rzeczy, siedzib klasztornych lub
wieckich, których lady las teraz pokrywa, ale o tern
pami wygasa i nauka
nad tem nie pracowaa.
XXXIII. Wreszcie z innej strony, mianowicie poudniowej, poda naley cerkwisko »Pokroioy« (Opieki Najw. Panny) na anie meti-opolitalnym przy granicy Wiktorowskiej, prawie w dole liad ukwi. Na cerkwisku z boku mogia. By
tam równie monaster, który istnia jeszcze na pocztku XVIII wieku.
miejscu,
gdzie grunta kryoskie przytykaj do lasu Wiktorowskiego dziedzica, cignie si
na poprzek wau górskiego, (którego wanie Kryo jest ostrem zakoczeniem), od
wwozu Mozoowa do ukwi pikny an
polana«, rozszerzony w dole
na tym drugim kocu jeszcze prostoktnym wystpem, gdzie sta wanie ten monaster Pokrowy (fig. 62 na prawo). Cay za an stanowi pewnie jego wiano. Po
upadku klasztoru, grunt wczono do skarbu metropolii.
Wród szeciu dzwonów na dzwonnicy w Kryosie, znajdujemy jeden, najmniejszy, z takim napisem: CEH 3B0HT} CnPABHJIIj IiePMOHAXTj HJIHil ^0
OBIITE.IH nPECBHTOH nOKPOBlI POKy BOJKia AWA (= Ten dzwon sprawi
mnich Eliasz do klasztoru Przenajwitszej Opieki roku 1701). Z tym dzwonem
czy si caa historya, objta plikiem aktów sdowych z r. 1833. Pozyway si
dwie gminy, a chodzio o dzwon, oddany przez ks. Parfanowicza do nowej cerkwi
filialnej w Kozinie, który póniej Kryoszanie wród przelewu krwi najiowrót odebrali.
XXXIV. Jeszcze jeden staroytny i niezawodnie obronny monaster, w. Mikoaja, by dalej na poudniu koo wsi Wiktorowa i Komarowa, naprzeciw bram
grodu, aby broni go z tej najbardziej dostpnej strony. Jest tam pokana skala
nad
jej prawym dopywem ukowic, a na niej wznosi si widoczna
zdaa na osobnoci drewniana cerkiew w. Mikoaja z jedn kopu. Chocia ta
zwyka cerkiew drewniana jest prawie now, to wszystko poza tem jest tam niezwykle stare
wiadczy o istnieniu tam cerkwi od wieków.
pobliu zaczyna
si na mil duga wie Wiktorów z parafi w. Mikoaja na jednym, a B. Narodzenia na drugim kocu, jak to wynika jasno z metryki lubnej, cytowanej ju
na str. 121, notatka 2. Parafi przy w. Mikoaju zniesiono pewnie przy kocu
XVIII wieku, a cerkiew, jako fili z osobnym, dotychczas uywanym cmentarzem,
przyczono do parafii B. Narodzenia. Cerkiew otaczaj drzewa starsze i modsze,
a wród nich dwa dby -olbrzymy
najstarsze, pochodz bowiem gdzie jeszcze
z XV wieku. Te wieleby powiedziay, gdyby przemówi mogy. Obecno owych
dwóch olbrzymów, wiadków gbokiej przeszoci, o rozoystych i cienistych konarach, nadaje temu miejscu szczególny ui'ok i powab. Przy jednym z nich, jak
podaje Szaraniewicz, znaleziono w swoim czasie kamienn trumn, a kafle trójktne
z polew lub bez, charakteryzujce XII i XIII wiek, t. j. takie, jakie poznalimy
i

W

»Wyna

ukwi

i

W

i

s

')

Kron. hipacka pod

r.

1189.
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podobno po dzie
ruinach w Haliczu i Zwenigrodzie, dobywane
Oprócz tego
monaster.
niegdy
dzisiejszy. Wedug tradycyi ludowej mia tam
skorupy urn naczy glinianych, które ukazyway si tam take przy obrywaniu si
brzegów ukwi, monety rzymskie, okrzeski krzemienia i t. p. lady epoki kamien-

przy innych

by

i

o prastarej pogaskiej siedzibie"). Na dole za pod cerkwi w. Mikoaja, t. j. w skale, na której ta cerkiew si znajduje, wida wykute trzy due
pieczary, jakie kryjówki, albo dawne pustelnie, mieszkania mnichów lub eremitów
w pobliu stoecznego grodu, tak jak on stare, lub jeszcze starsze.

nej,

wiadcz

XXXV. Wreszcie na samym ostatku trzeba wspomnie o dwóch cerkwiach
pami ludzi
drewnianych, które istniay nie tak dawno jeszcze na Zaukwi, tak,
upadku.
Cerkiew
>Bohojawenka
(wito
miejsca
czas
ich
yjcych podaje
Michajowska (Mychajiwka) stay w miejscach,
chrztu Chrystusa w Jordanie)
naznaczonych na mapie tabl. I cyfr 8 9, jako zaliczone do liczby budynków w Hazaliczu z okresu Rzeczypospolitej. Przedmiecie Zaukiew, oderwane od Halicza
powstao
z
trzech
gównych
rzdów
austryackich,
za
gmin
ju
osobn
w
mienione
odrbnych czci, któi-e otrzymay nazw stosownie do tego, na czyich gruntach
osiady: z czci metropolitalnej na jednym kocu, od Kryosa (Zaukiew metropolicka),
wójtowskiej na drugim kocu naprzeciw miasta, w kcie,
nastpnie starociskiej
gdzie ukiew wpada do Dniestru. Staroytna nazwa tego miejsca, teraz ju zatracona,
zajmujcej sam
brzmi aivrynóiv kt« wreszcie z czci trzeciej — plebaskiej
rodek wsi, podarowanej plel>anom aciskim w Haliczu przez Wadysawa Jagie
1404 roku, któr w XIV wieku posiada niejaki Andrzej z Dolin, mieszczanin ha-

e

i

i

i

i

i

—

;

licki

(Dodatki, dok.

I.).

tworzya samoistn paDawniej kada z tych czci miaa osobn cerkiew
cerkwi
Zaukwi metropolickiej,
Bohojaweska,
cerkiew
bya
rafi. Pierwsza z nich,
Zaukwi starociskiej i wójtowskiej. Pierwsza istniaa do pocztku XIX
druga
wieku, druga upada gdzie w poowie XVIII wieku. Miejsce pierwszej zajmuje
teraz ogród do probostwa zaukiewskiego nalecy, na miejscu drugiej jest równie
duy ogród, wasno karaity. Po upadku tych cerkwi, caa Zaukiew skupia si
przy parafii w. Piotra i Pawa na Pebaszczynie.
Pocztki Zaukwi, wedug istniejcych róde, mona odnie do czternastego wieku, za czem nazwy poszczególnych jej czci przemawiaj. Mimo to jednak nie mona
twierdzi, aby ju przedtem miejsce to nie byo zasiedlone. Owszem, mogy tam
cerkwie, które póniej (chociaby napowrót odbudowane),
istnie osady, dwory
rozproszon
ludno w czasie lokacyi nowego zamku miasta,
skupiy przy sobie
co stao si w drugiej poowie XIV wieku. I tak naprzykad owo cerkwisko czyli
cmentarzysko na Zaukwi (tabl. I, XVI), wedug dobytych tam szkieletów ludzkich
reszty naszyjnika, znalezionego przy jednym z nich, zoonego ze szklanych korali
zwarunkowo pochodzi ze staromaych kolorowych krzyyków kamiennych,
i
staroytnoci
cerkwi Bohojawewieku.
podobn
XIII
Za
ruskiego okresu XI—
skiej przemawiaaby nazwa »Bohojaivenka nywa«. Jest to pas ziemi, cigncy
do stromych >cian« omnicy.
si prawie pó mili od tej cerkwi nad
po Kryo, Dbrow i Sokó,
Majc bowiem na oku podzia gruntów na Zaukwi
i

—

i

i

i

i

\

ukwi a

a

') I. Szaraniewicz: Rezultaty bada archeologicznych w okolicy Halicza, Lwów 1886, str. 69.
lady fundamentów ze wiru, alabastru kamienia trbowelskiego, odkryte pono niej cerkwi w. Mii

koaja nad pieczarami

wtpliwy

(?),

o których

tam mowa,

s

bardzo wtpliwe, jakkolwiek bynajmniej nie jest

interes archeologiczny, jaki budzi to miejsce.
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e

wszystkie wyej pomienione ruiny, badane
przychodzimy do przekonania,
nowoodszukane, nie byy tam tak dowolnie rozrzucone, jakby si zdawao. Ruiny te
wystpuj przewanie w zwizku ze swoimi anami, co w killcu wypadkacli nawet
stwierdzi mona w odnonyci ródacli; z anami, które, tak samo jak powyszy,
cign si wszystkie w jednym kierunku od ukwi do omnicy
do siebie równolege. Podzia taki pochodzi moe od dawna,
cerkiew Bohojaweska moga
przyj take do posiadania swego anu jeszcze w czasach ksicycli.
O drewnianej cerkwi w. Michaa w »awrynowym kcie* lud opowiada,
bya pokryta som. Na miejscu, niezawodnie z fundamentów jej, dobywa si kamie
amany, taki, jaki te znajduje si po innych ruinach. Dlatego przemawia on za
staroytnoci
teje cerkwi w. Michaa. Waciciel gruntu, karaita z Halicza, powydobywa i powywozi stamtd wiele kamieni nagrobnych, z czego jednak
nie udao mi si ju nic zasta u niego, ani oglda. Z tej cerkwi równie pozostaa jedna kartka ewangelii pisanej w XVII wieku. Ewangelia ta cyrylic >..,napysana bys' poweliniem raba Bozia jereja Theodora, sosuytela tviatoho archii

i

s

i

e

i

stratyha

Kto

Mychaia

ii

wie, czy nie

za ukwoju *).
cerkwi odnosi si wzmianka

Hayczy
do

tej

w

kronice hipackiej,

z

po-

e ksi

Danio, wybierajc si z Halicza do Sdowej Wiszni
w odwiedziny do pewnego bojara, wstpi do cerkwi w. Michaa pomodli si
tam przed drog.

wodu

tej

okolicznoci,

i

(1)

Szkoa

halicka; jej przygotowanie

W

i

rozkwit.

e

poprzednich rozdziaach poznalimy,
wszystkie odszukane cerkwie stoecznego Halicza byy zbudowane w jednakowym stylu, e ten styl, który nazwalimy szko halick, polega na umiejtnem poczeniu sztuki wschodniej z zachodni w jedn cao. Wobec tego przedmiotem najliliszych i'oztrzsa, które nas
i

interesuj, jest pytanie,

w

jaki

sposób,

kiedy

i

gdzie przygotowanie

tego

stylu

odbywa si mogo?

Znan

jest

dobrze teorya o kulturze Rusi

halickiej,

mianowicie,

e

ta

kultura

poczeniem pierwiastków bizantyskich z romaskimi, poniewa w tym kraju
krzyoway si wpywy Bizancyum Rzymu. A poniewa w. Pantalemon inne
cerkwie w Haliczu s oywione duchem architektury zachodniej, przeto najprostsz
byo rzecz uzna je za zwyky vzlepek<' stylu bizantyskiego z zw. romaskim.
I wszystko byoby ju dobrze, gdyby nie kwestya czasu.
Nie lekcewac znaczenia wpywów zachodnich, trudno tym razem nie zwróci
uwagi na niedostateczno tej teoryi w zakresie budownictwa. Jej zupenemu zastosowaniu sprzeciwia si stosunkowo póny czas wpywów zachodnich na Ru.
Tymczasem architektura halicka ju w XII wieku staa w penym rozkwicie posiadaa wyrobiony swój styl. ^^atwo to wywnioskowa z opisanych fundamentów
okruchów rzeb. Kiedy — zapj'tamy — mia czas wyrobi si typ cerkwi halickich?
aden styl architektoniczny nie powstaje odrazu, wic nie móg si on take
w Haliczu zjawi odrazu w XII w. Jedno tu trzeba uzna za rzecz pewn su-

jest

i

i

t.

i

i

i

i

e

szn,

duszy

takie

czas

i

>zromanizowanie«

>)

Peeski.

Biblioteka

istoty

przygotowywa si musiao ju dawniej

Haliczem, a nawet poza

J.

bizantyskiej

obrbem

trwao niezawodnie
chociaby nawet poza

stylu

—

Rusi.

Narodnego Domu we Lwowie (Oddzia

ks. Petruszewicza).
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mogo si odbywa

przedtem

to kojarzenie stylów,

którego spadkobier-

czyni w prostej linii bya szkoa lialicka, na to niema wyraniejszych ladów
wród pomników caej Europy. I nic w tern dziwnego. Starsze od halickich zabytki
musiayby pochodzi przynajmniej z X XI wieku, a takie s wielk rzadkoci.
Nawet cerkiew w. Pantalemona, gdyby nie szcztki innych ruin w Haliczu, staaby
jako zagadka, jeszcze wilcsza ni jest, na swoim wasnym terenie.
Gdzie mamy szuka tych wzorów? Gdzie wyrabia si skrzyowany typ
i

architektury halickiej

?

damy, postaramy si najpierw zwróci uwag
i
zanim
architektury.
cechy
tej
charakterystyczne
na dwie
cios. To pociga za sob odmienn
Pierwsz cech stanowi jej materya
technik i odrazu wyrónia cerkwie Halicza od ceglanych cerkwi Ivijowa w ten
cakowicie
te pierwsze zblia po czci do Zachodu, a te drugie
sposób,
cerkwi
wschodnioruskich
take
od
odmienn,
stanowi
drug,
Cech
Carogrodem.
z
rotunda
kwadrat,
lub
wielokt,
stosowany
zwykle
do
dorodkowy
ich plan cile
kocioów mniejszych, kaplic nagrobnych i baptysteryów (chrzcielnic).
Dopiero, gdy mamy to na uwadze, przez gste mgy i chmury przedziera si
ku nam jakby jaki promie wiata ze szczupej reszty róde i rozprasza nieco
mi'oki, panujce na horyzoncie dziejów.
Mam tu na myli o wiele dawniejszy wpyw kultury bizantyskiej, któremu
w swoim czasie podlegay obie czci Europy, w miar tego, jak religia chrzecijaska zataczaa coraz szersze krgi. Zwaszcza mam na myli najstarsz sztuIX stuleciu przez wschodnich misyonarzy
religi, zaszczepion w VIII i
i
w
którego
skad, prócz Czechów i Sowaków, wchowielkomorawskiem,
w pastwie
poudniowej Polski a nadto Rusi Czerwonej, niegdy politycznie
dzia take
w X i XI wieku,
z Maopolsk zczonej, chociaby tylko z tego tytuu,
i i-eligijnie
od Mieszka I do Mieszka II i W. Hermana ten kraj kilkaki-otnie nalea do Polski.
Czerwon wniesiony, prawdoObrzdek grecko-sowiaski, z obydwóch stron na
zabiegom
kijowskich, t. j. temu,
te
politycznym
sprzyja
potem
podobnie
przervv stale si przy nich
Bugiem '), z
obszary czerwonoruskie, nad Sanem
w XI w. day podstaw do stworzenia na nich osobnych ksistw ruutrzymay,
pod Sandomierz. Ta zmiana
skich, których zachodnie kresy przypieray niemal
polityczna, która przysza w sam por, rozstrzygna dalsze losy obrzdku sowiaskiego na jego korzy, chronic go przed podobnym zalewem ze strony obrzdku
aciskiego, jakiemu ulegy potem Czechy i Polska. Ale i tam nawet nie skoczyo si
odrazu panowanie grecko-sowiaskiego obrzdku. Dominikanin Siejkowski w swojej
koció w. Jakóba
ksice p. t. Dni roczne etc.«, wydrukowanej w r. 1743 pisze,
w Sandomierzu, zbudowany przez Adelajd, córk Bolesawa Sprawiedliwego, w którym pochowan ona zostaa 1211, byt przed oddaniem Dominikanom (1224) i przebudowaniem go przez biskupa krakowskiego Iwona (1226) »ruslvieJ4 religii. Co wicej,
za Siejkowskiego mia tam istnie jeszcze jaki starowiecki dzwon z greckim napochodzi gdzie z pocztku XII wieku*).
pisem, z którego wynikao,

Odpowied

nie

j

atwa

—

wie

e

—

k

cz

i

e

Ru

e

ksit

i

i

e

ma
a

e

e

ie sut' i do
») »Ide Woodymer k Lachom i wza hrady ich Peremyszl, Czerwe i iny hrady,
seho dne pod Ruju«. (Kronika Nestora pod r. 981).
') »Dni Roczne etc, zebrane przez W. X. S. Teol. Dokt. Michaa Sieykowskiego, w Krakowie
1743, druk. akad.« Na str. E, czytamy: »Koció ten pierwszy y naydawnieyszy w Sandomierzu by
swoie Naboestwa y poprzed oddaniem Dominikanom Ruskiey Religij, w którym odprawiaa
grzeby miewaa, ...iest te y Dzwon Imieniem Demetryusz... Ju wicey iest ni lat 900 (ma

Ru

by
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Ale pomost, który stanowiy kocioy zbudowane w stylu »greckim«, przekracza
znacznie
i
siga dalej na zachód, obejmujc niegdy znaczn
Polski
inne kraje zachodnich Sowian.
i
Dwaj bracia z bogatej
wspaniaej Tessaloniki, apostoowie Cyryl i Metody,
rozpoczte prace przez innych wschodnich i zachodnich misyonarzy poprowadzili

cz

Wis

i

dalej

w zrozumiaym jzyku. I w pracy tej nie byli
pomocników uczniów. Dzieo to poruczy im sam
patryarcha bizantyski na prob ksicia morawskiego Roeisawa 862 roku.
tylko lepiej

1),

oni sami.

cesarz

i

W

Owszem,

i

skuteczniej, bo

mieli licznych

i

tym czasie przetumaczyli ksigi cerkiewne z greckiego zaprowadzili naboestwa »Graecorum more«. Zabrali z sob relikwie, rzekomo w. Klemensa, znalezione
w Krymie, przy pomocy których nawracali tumy, budowali kocioy, powicajc
znaczn ich ilo ku czci tego witego, poniewa uczynili go patronem sowiaskiego obrzdku. Kocioy w. Klemensa budowano tradycyjnie od tego czasu przez
szereg wieków w krajach zachodnio-sowiaskich
do Lombardyi, t. j. wzdu tej
drogi, któr odbyli obaj bracia-apostoowie, wiozc do Rzymu w darze wite relikwie
dla papiea Mikoaja I, czy Adryana II. I w Polsce byo ich niemao, tych wiadków
obrzdku sowiaskiego z IX w., a zarazem wiadków kultury i sztuki bizantyskiej ^).
Ale nie mam zamiaru ani i^otrzeby szeroko opowiada to, o czem istnieje osobna
i

a

literatura*).

wany

Dla nas

w Maopolsce, z któr, jak si zdaje,
przyj si krzewi obrzdek greckoI chocia nigdzie tam nie zdoa on zapuci
utrzymuje prof. Abraham*), dlatego, e zbyt prdko podi

jak

silniejszych korzeni,

mywaa
w

go wszdzie niemiecka

dowodz

e

jest tylko fakt,

pocztkowo bya take zv/izana Ru
sowiaski nie póniej, jak w Morawii.
fala,

halicka,

i

to jednak,

e

si przyjmowa

i

szerzy nawet

midzy

innemi nastpujce dane:
Legenda o gocinie dwóch podrónych (anioów) u pradziada ksit polskich
Piasta, poczona z postrzyynami jego syna Ziemowita
cudownem napenieniu
naczy piwem. Mowa tu o chrzcie, dokonanym przez misyonarzy wschodnich, a poczonym wedug dawnego zwyczaju z postrzyynami.
Chrzest ksicia Chrobatów z rki posa apostoów sowiaskich, panujcego
niezawodnie w Krakowie, a zwanego u Nestora »pohask knia w Wysli«.
List papiea Jana XIII do Bolesawa II z
972, zezwalajcy na zaoenie
biskupstwa aciskiego
jednego klasztoru eskiego w czeskiej Pradze, które to
Polsce,

tego

i

i'.

i

pewnie 600), lako charaktery na nim wyraone Greckie wiadcz, bo by leszcze przed wprowadzeniem Dominikanów*. O tem jednak jako nie mówi róda starsze, Dugosz Bzowski. Dugosz
koció w. Jakóba przed wprowadzeniem Dominikanów by kocioem parafialnym. (Liber
podaje,
Beneficiorum III, 454.
Take Bzoyius: Propago S. Hyacintlii 1606«, str. 39—41). — O tem samem
wiadczy opis architektury W. uszczklewicza »Koció w. Jakuba w Sandomierzu^ (Sprawozdania Komisyi do badania liist. sztuki w Polsce, T. II. 1884, str. 27—52).
') 'Sowianie
bo, bdc chrzczeni, i ich ksita Rocisaw, witopek i Kocel posali do
cara Michaa mówic: kraj nasz chrzczony, tylko nie mamy nauczyciela, któryby nas uczy
prowadzi i przetómaczy ksigi wite; nie rozumiemy bowiem ani jzyka greckiego ani aciskiego, bo
jedni ucz nas inaczej, a drudzy inaczej...« (Nestor pod r. 862).
') w. Klemens,
jeden z ojców kocioa, nalea wedug tradycyi do uczniów w. Piotra. By
czwartym z rzdu papieem. Wygnany za Domicyana, uda si do Krymu, gdzie zgin mczesk
mierci. w. Cyryl, powracajc od Chazarów, mia odszuka i zabra z sob szcztki w. Klemensa.
Inna wersya podaje, e
ich zabra po swoim chrzcie Wodzimierz Wielki do Kijowa.
i

e

—

:

i

cz

Adolf Jasek: Was ist
Dr prof. Pastrnek: »D6jiny
')

die cyrillo-methodeische Idee? Yelehrad 1911.
slov.

apostolu

KnpBjuiT, m Meeoflift no aokjm. HCTOHHBKaMi., Cnó. 1868.
*)

Dr.

W. Abraham

:

Organizacya kocioa

—
w

Tam

inne prace.

Take:

—

Bilbasow:
Methoda, v Praze 1902«.
K. Potkaski w Roczniku krakow.
Polsce do poowy XII wieku, Lwów 1890, str. 110.

Cyrilla

a

17*
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sigao na wschód po

rzeki

Bug

i

Wag nomen

Krakova
sowiaski obrzdek, zwany take

civitate provinciaque, cui

ruskim*,

HALICZA

(Bug et Ztir (=Stri?) cum
Sowaczczyzna '). Grecko-

Stryj
est

t.

j.

panujcy w

krajach, przebija

tych

dotyczcej majcego si zaoy klasztoru: »Verum tamen non
secundum ritum aut sectani Bugar ae gentis, vel Ruziae, aut sclavonicae
linguae, sed magis seuens instituta et decreta apostoica, unum, pociorem totius
z dalszej przestrogi,

i

ecclesiae ad placitum, eligas in hoc

opus cericum, atinis adprime

erudi-

litteris

tum, qui verbi vomere novalia cordis gentilium scindere ...sufficiat
polskiego historyka Gallusa po mierci Bolesawa Chrobrego, która kae
opakiwa zgon króla wszystkim poddanym, mieszkacom nietylko »aciskich<', ale
.

Pie

»sowiaskich« dzielnic: »Latinorum et Slavorum quotquot estis incolae« 2).
List Matyldy Lotaryskiej do Mieczysawa II z r. 1026 lub 1027, gdzie mowa
o pozwoleniu, danem ksiom greckim w Mieczysawowem pastwie, do odprawiania

i

>cum in propria (lingua) et in latina deum
ich wasnym jzyku:
digne yenerari posses, in hoc tibi non satis, graecam superaddere maluisti* *).
Modlitwa do pierwszych apostoów sowiaskich w najstarszych brewiarzach
XV wieku, w której wici Cyryl Metody
(modlitewnikach) w Polsce z XIV
nazwani apostoami i patronami Polski: >Omnipotens, piissime Deus, qui nos per
beatos pontifices ac confessores tuos, nostrosque apostolos et patronos Cirulum et
Metudium ad credulitatem fidei christiane vocare dignatus es, presta quesumus,
ut qui eorum festivitate in presenti gloriamur, eorum ecam gloriam eternam con-

naboestwa w

s

i

sequi mereamur*

*).

Znane dwie pieni historyczne, polska czeska, ku czci Chrystusa Matki Jego,
owiane urokiem gbokiej staroytnoci sowiaskiej, których zacztek z wyranym
okruchem grecko-sowiaskiego obrzdku w tych krajach, mimo podzielonych przekona co do dalszego ich rozwoju, trzeba take odnie do tego samego czasu,
o którym mowa*).
Nawet w staroytnym kociele w. Salwatora na Zwierzycu pod Krakowem,
zgieku, cho go od kilku lat doktóry opuszczony trzyma si na uboczu od gwaru
nowowzniesionych kamienic,
kompleksem
z
wielkomiejskiego
ycia
siga take fala
pocztek
grecki
tej wityni, idc za okreskonny by M. Sokoowski upatrywa
i

i

i

')

2)

Cosmas, I cap. 12. To granice wielkonior., a w XI w. dyec. krak. (K. Potkaski: Kwart. hist. 1903).
M. Sokoowski: Ruiny na Ostrowie jez. Lednicy. (Pamitnik Akad. Umiej. Kraków, III,

— Bielo wski: Monumenta T. I, str. 413.
Lewicki: .Mieszko II.. Rozpr. i Spraw. Akad. Um.

1876, str. 262).
')

Monum.
*)

A.

I,

T. V, 1876

str.

142.

—

Bielowski:

323.

Stanisaw Sokoowski:

Bielowski: Monum. Pol.
5) Pocztek tycli pieni,

Hist.

I.

czeskiej

Off.
88.
i

propr. Patr.

—

prov.

Nadto podane

polskiej, jest

s

Polonae,

Cracoyiae 1596,

tam inne cenne

róda

Spasi ny, i uslyi.
Hospodine hlasy nae
Kyrie eleison

Kj'rie eleison

Jezu Kriste ulituj ny,
Ty Spas v§eio mira,

!

str. 71.

str.

—

85—122.

nastpujcy:
Bogurodzica Dziewica,
Bogiem sawiena Maryja!
U Twego Syna Gospodzina
Matko zwolena Maryja!
Zyszczy nam spust winam,

Hospodine pomiluj ny,

na

!

Pieni te, zwaszcza pierwsza z nicli, czeska, tak dalece zblia si do mowy cerkiewnej, e z maemi zmianami moe ucliodzi take za wscliodniosowiask. Formy ny — nas, nam, uywa ruski
kronikarz Nestor. Kj/rie eleison w skró. Krle. — (Dr. Zd. Nejedly: D6jiny pfedliusitskeho zp6vu
V echacli,

mouci

1904.

1910, str.

— DrJanv. NovakiDrArne Novak: StruSne
— Dr W. Szczurat: "Bogarodzica Dziewica«).
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Salvatoris,

czyli

w.

ueni

Spasa) ap-

').

Wreszcie dowód moe najwaniejszy i za talti przez wszystkich autorów, w tej
sprawie gos zabierajcycli uznany. To l<ocioy w. Klemensa.
Kult w. Klemensa, patrona zachodnich Sowian, zaszczepiony tam przez Cyryla
i Metodego,
utrzyma si tradycyjnie jeszcze w wiekach rednich nawet po upadku
starego obrzdku sowiaskiego. Na jego cze budowano kocioy.
samych Czechach i Morawii naliczy ich H. Jireek omnacie takich, co do których mia pewne
dane, aczkolwiek mogo by ich wicej *). Byy one te pewnie na Sowaczczynie.
Byo ich dosy w Polsce. Historyk z XV w. Dugosz, nieoceniony piastowskich
pomników registrator, wylicza nastpujce kocioy w. Klemensa w samej dyecezyi
krakowskiej
w Zassowie koo Starego Scza, w Rzepiennikach koo Cikowic,
w Wieliczce koo Krakowa, w Czyrninie koo Mielca, w Ldzinach koo Pilicy najdalej na pónoc w Dzierzgowie koo Lelowa'). Do tego trzeba doda jeszcze miejscowo Skalnik koo Starego migrodu (Zwenigrodu) w powiecie jasielskim na
emkowskiem Podkarpaciu i miasto Mogilno w powiecie bydgoskim, gdzie znajdo-

W

i

i

:

i

waa si take w 1065 (czy te moe w 1155) »ecclesia s. Jacobi in Mogilna, quam
fundavit Sbylud miles, addens eidem ecclesiae hereditatem Bogusina
item aliam
ecclesiam in honorem B. Clementis, miles magnus Dobrogostius, addens eidem
ecclesiae hereditatem Padnovo cum consensu amicorum suorum, edificavit« *).
Ten porzdek wyliczonych miejscowoci, przedstawiajcy si na mapie jako
;

trójkt zwrócony wierzchokiem ku ródom Dunajca
Popradu, t. j. do tego miejsca, gdzie dotychczas jeszcze stykaj si osady sowackie
polskie z osadami
wgierskich
Rusinów
galicyjskich (t. zw. emków), a rozszerzajcy si stamtd
jednem ramieniem przez Wieliczk, drugiem przez Mielec, ku nieokrelonej podstawie
na pónocy, przyjmuj niektórzy za drogowskaz pochodu chrzecijastwa do Polski
od strony Sowaczczyzny ^).
Wreszcie niektórzy dopuszczaj jeszcze moliwo istnienia biskupstw wedug
obrzdku wschodniego na terytoryum wielkomorawskiem, a nawet grodów czerwieskich, nawizujc do tej okolicznoci,
pierwszy biskup woyski Stefan, z woli
Wodzimierza W. mianowany, mia podobno kilku poprzedników,
pocztki biskupstwa przemyskiego mog by bardzo stare,
protoplasta biskupów krakowskich Prochor (955 986) zamyka mial)y poczet stary, a rozpoczyna nowy, jakby
to z samej daty
z jego greckiej nazwy wypywao"). Zreszt obrzdek sowiaski
wedug rytuau rzymskiego, który, jak si zdaje, zastpi obrzdek grecko-sowiaski
dopiero od sprowadzenia Benedyktynów do Czech i Polski, utrzymywa si w niektórych klasztorach do koca wieków rednich.
i

i

i

e

i

—

e

e

i

»)

M.

Sokoowski:

Ruiny na O.

j.

L.

(Pamitnik Ak. Urn.

III,

262).

— Dugosz:

Liber

Benefic. III, 56.
=)

')

gosz:
*)

Jireek: Kapie a kostely s. Klimenta. (Pamatky arelieol. Dii. III. ses. 5. 1859 str.
M. Sokoowski: Ruiny na Ostr. jeziora Lednicy (Pamitnik Akad. Um. III, 219).
Liber Beneficiorum II.
H.

Biblioteka Ossoliskich

T. VI. str. 583.
")

—

A.

S.

Sokoowski: Ruiny
Dugosz: Hist. Pol. I.,

M.

we Lwowie

Petruszewycz: O
na O.

j.

—

L.

I.

VI

p. 368.

—

Sownik

geograf. Królestwa Polskiego

coóopHon Boropo^. nepKBH, JIbob-b 1898,

(Pamitnik Akad. Um.

str. 66,

150

i

324.

III, 219).

108.
L. towski: Katalog biskupów krakowskich. Kraków,
Krakowskie katalogi biskupów odnosz konsekracy tego biskupa do r. 966, 968 i 970.
K. Potkaski: Granice biskupstwa krak. (Rocznik krak. T. IV, 1900).
')

1852,

—

229).

— Du-

I,

2.

—
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nas najbardziej interesujcej. Z natury rzeczy wynika,

grecko-sowiaskim obrzdkiem w krajach zachodnio-slowiaskich przyjo si

take budownictwo kocioów w

stylu

budownictwo, którego
póniejsz szko w Haliczu. Plan

bizantyskim,

i

to takie

zasadnicze rysy zdradzaj wiele podobiestwa z
tych zwykle niewielkich kocioów i kaplic by cile dorodkowy, w ogólnym zarysie fundamentów pojty jako kwadrat, wielokt (najczciej omiobok), a najbardziej jako koo, t. zn. rotunda pojedyncza lub zoona z dwóch albo z trzech czci,
przez dodanie segmentowej apsydy od wschodu, a prostoktnego przedsionka od

W

takim razie cylinder rotundy rodkowej wznosi si ponad dachy
zachodu.
apsydy, i tworzy kopu. Tak bya wanie cerkiew w. Eliasza
przedsionka
w Haliczu, i to stanowio jeden rys architektury zachodnio-sowaskiej. Drugi jej
rys stanowi materya budowlany, wycznie kamie naturalny, erat polny albo cios.
Cega, jako preparat sztuczny, pozostawaa jeszcze waciwoci samych ognisk
kultury ówczesnej, Rzymu a przede wszystkiem Carogrodu i krajów od niego bezi

Ru

porednio zalenych, jak bya

kijowska.
n. p.
Morawii, obrzdku aciskiego, jakie po chrzcie ksicia
w Nitrze,
Mojmira powici arcybiskup niemiecki z Salzburga w r. 836, i potem
Oomucu, Bernie, Welehradzie innych moe miejscowociach byy nieliczne i drewniane i na architektur grecko sowiaskiego obrzdku nie mogy wywrze adnego
wpywu, podobnie jak i te unikaty, murowane przez tyche arcybiskupów salzburgskich, co stawiali koció w Mosburgu, nad jeziorem Botnem w Pannonii, gdzie
póniej umar w. Metody. Kocioy murowane zaczy si szerzy dopiero od Cyryla

Najpierwsze kocioy w

—

—

i

W

Morawii
w Czechach przyMetodego obok jeszcze liczniejszych drewnianych.
si najbardziej do tego w IX— X wieku Rocisaw, witopek, Borzywoj,
ich najblisi nastpcy. Za Borzywoja, który przyj chrzest z rki
Wratysaw
arcybiskupa morawskiego w. Metodego (873—885), wystawi tene arcybiskup dwa
okrge kocioy: w. Klemensa w Lewym Hradku koo Pragi na Wyszehradzie
w Czechach'). Za tym przykadem poszli niezawodnie inni ksita magnaci. Za
Wratysawa 922 r. postawiono kocióek w. Jerzego z krypt na »Hradczanach«
kocióek w Eger na dawnym zamku 2). Budowano wówczas pewnie
w Pradze
mnóstwo innych murowanych kocioów kaplic po wikszych mniejszych dworach
kaplic w. Cyryla w Welehradzie, tam,
n. p. katedr Bogarodzicy
i po miastach,
gdzie 1228 r. powsta klasztor Cystersów 3). O tern wszystkiem jednak niema dokadnych wiadectw, tylko o typie tych zapewne innych kocioów wiadczy moe
jeszcze jeden koció, zbudowany przez jednego z ksit czeskich w ksztacie ro-

i

i

czynili

i

i

i

i

i

i

i

i

tundy: »ecclesiam construxerat ad similitudinem Romanae ecclesiae, rotundam*).
Tych kilka przykadów typu kocielnego z czasów Cyryla Metodego, na przestrzeni pastwa wielkomorawskiego z najbliszem otoczeniem, nie wyczerpuje wcale
materyatu ju dotd ogoszonego, i jakiby mona zebra po rozmaitych publikacyach, gdyby kogo specyalnie ta kwestya interesowaa. Wikszo tych zabytków
pochodzi z epoki romaskiej <, jak n. p. rotunda w Hartbergu z krj^jt pod spodem
segmentow apsyd od wschodu na otarz, sigajca poowy XII wieku 5).
i
i

E.

>)

I.

')

A. S.

Yocel: Pravek zeme eske, Praha 1868, str. 405.
Petruszewycz: O coóopnofi BoropoflmHon HepKBH,

—

Pamitnik Akad.

')Jan Yychodil: Popis yelehradskych pamatnosti, Yelehrad

O

s)

1909.

—

Prof. A.

Welehradzio. (Mittheilungen der k. k. Central- Commission, Wien 1893).
Dr J. Neuwirth: Geschichte d. Christlichen Kunst in Bohmen, str. 16 i nast.
Mittheilungen der k. k. Central-Commission, Wieu 1888, XIV, str. 129.

badaniach
*)

Uin. III. 260.

.Ibbobt. 1898, 101.

w
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Gdy kocioy murowane budowano w Czechach ju w IX wieku, to o murowanej tam twierdzy zamku mamy pierwsz wiadomo dopiero w 935 roku. Wteni

magnatów, wezwa ich
ukróciwszy wadz pojedynczych ksit
w lasach »opere
razem do siebie i kaza im wymurowa dla siebie zamek nad
nie
Romano<!. Gdy ci odmówili mu i >nie chcieli czyni tego, czego nie czynili
Jako
istotnie
wznieli
okruciestwem.
mu
ich
zmusi
przodkowie*
ich
znali
potem murowany zamek *opere Romano«, pierwszy najdawniejszy tego rodzaju
czas

Bolesaw

i

I,

ab

i

—

i

w Czechach

i).

Tymczasem kocioy murowane mnoyy si coraz bardziej, jako dziea rk
miejscowych, niedostatecznie wyszkolonych budowniczych i rzemielników, którzy
w gruncie rzeczy nie umieli nawet postawi dobrego muru, nie mówic o sklepieniach i trudniejszych zadaniach konstrukcyi. O trwaoci tych budowli moemy
mie wyobraenie z tego, co dziao si na Zachodzie, a zwaszcza na pónocy,
w Niemczech, Gallii i Anglii. Tam zbyt czsto mury wnet pkay i przy
pierwszej lepszej sposobnoci rozsypyway si w kupy gruzu, wskutek le zaoonych fundamentów i innych wad konstrukcyjnych i technicznych. Przechylenia za
tego rodzaju, co n. p. synna wiea pizaska, która pochylia si jeszcze
i krzywizny
podczas budowy, byy tam równie nie zbyt rzadkim objawem. Tembardziej mogo
by tak u Sowian. Przeto nie zdziwimy si mocno wieci, podan nam przez kaw roku 1134 wskutek burzy zawalio si w Czechach
nonika wyszehradzkiego,
duo kocioów nietylko drewnianych, ale murowanych: »Per totum mundum
saevissima tempestas ventorum orta est, quae ista saeviens usue ad
pisze on
noctem, in primo crepusculo noctis, ecclesias tam lapideas quam ligneas destruit« 2).
A wic i w samych wadach organicznych tej architektury zachodniosowiaskiej
naley szuka odpowiedzi na pytanie, dlaczego nic nie doszo do nas z jej najstar-

e

—

i

—

szych pomników.

Na tem samem tle religijnem, co w Czechach, w Morawii na Sowaczczynie,
przyjo si kwito budownictwo bizantyskie w Polsce. Dugosz, który znajdowa
do tradycyi, ni my
si w pomylniej szych warunkach w stosunku do róde
wagi. Rozumia on take
dzisiaj, zanotowa niejeden szczegó osobliwszej miary
rónic midzy szko bizantysk a romask, to wyranie zaznaczy. Albowiem
odrónia on kocioy takie, które zostay zbudowane »Graecorum niore^ (t. j. wszysti

i

i

i

i

kich tych, którzy wyznawali grecki obrzdek), albo >wpere vetusto et graeco«, lub
^>pictura graeca exortiatae«, od innych, zbudowanych ^opere italico«.
koció N. P. Maryi w miecie Wilicy by zbudoI tak opowiada Dugosz,

e

wany

z

ciosu

sui fundatione
in priscorum

w bizantyskim

stylu

z

krypt pod spodem:

»ecclesia...

a

primaeva

uadro
et

lapide anguste tamen et obscure, ctim cripta subterranea
praesertim Graecorum mor... fabricata erat« % Podobnie by

koció w. Krzya monasteru Benedyktynów na ysej Górze koo
Sandomierza w 1002-1006 r.: »Monasterii autem praefati vetus ecclesia oper vetusto et fjraeco ex pera fabricata et murata fuit oper humili et basso per Boleslaum

zbudowany

Chrabri... et per
•)

Yladislaum secundum, Poloniae regem, pictura graeca exornata«

Cosmas: Chro. Boemorum,

Pertz.

Um. III, 211-215.
') Can. Wissegr. Gont. Cosmae. Pertz,

Dugosz:
Dugosz:

Monum. Germ.

str. 141.

—

SS. IX, Llb.

Pamitnik Ak. Um.

I, 47.

—

*).

Pamitnik Akad.

III, 215.

Liber Beneficiorum I, 404.
*)
Liber Beneficiorum III, 228. Na innem miejscu (lib. II, pod rokiem 1002) dokadniej opisuje ten autor zaoenie klasztoru na ysej Górze staraniem Emeryka, syna króla Stefana
')
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Natomiast póniejszy klasztor Cystersów w Wa.chocku by caJy zbudowany w stylu
romariskim 1179 roku: ;>omnis fabrica inuralis praefati nionasterii oper italico perfecta est<

1).

Lecz gdy poza ogólnym stylem bizantyskim powyszych kocioów nie okrela
Dugosz bliej ich typu, czy byy to rotundy, czy budowle krzyowe, czy kwadratowe, albo wieloboczne, zato wyranie podkrela rotundy innych fundacyi. Do
takich nalea koció w. Michaa Archanioa na Skace pod Krakowem, gdzie zgi-

n

rki Bolesawa miaego, zbudowany
w. Maryi Egipskiej
Adaukta
»ex petra alba rotunda«. Kocioy w. Feliksa
na Wawelu byy take okrge 2).
Nawet kocióek w. Wojciecha na rynku krakowskim, naprzeciw ulicy Grodzkiej (fig. 74), któremu naley si pierwsze miejsce wród zabytków Krakowa — mimo
innych dodatków póniejszych,
caej górnej czci
którymi go oboono, wybijajc do nich przejcia b
gówne wejcie a, po zamurowaniu
i c, podobnie jak
okien z boku — jeszcze w dzipierwotnego wejcia
siejszym stanie okazuje lady zaoenia dorodkowego.
biskup

w. Stanisaw

Szczepanowski

z

i

i

i

i

i

Kocióek

Fig. 74. Plan

ciecha na

kocióka w. Woj

rynku

w

Krakowie.

ten,

wedug

tradycyi,

stan

na miejscu, gdzie

przemawia do ludu w. Wojciech. Pocztkowo by
drewniany, potem, jak si zdaje w XII w., zastpi go
ten murowany, charakterystyczny jeszcze z tego powodu,
e analogii w zakadaniu lub akcentowaniu apsyd
bocznych na tem miejscu, jak to widzimy w kocióku
w. Wojciecha, trzebaby szuka wród zabytków wscho-

Wypadek podobny, starszy, miaem mono spow. Spasa w Kijowie, a nieco póniejszy w nawe Lwowie pod Wysokim Zamkiem^).
vv.
Mikoaja
szym kraju, w krzyowej cerkwi
Okrgy by koció w. Jana Chrzciciela, który w czasach Dugosza sta w Grzegorzewicach pod Wchockiem. Dorodkowym prawdopodobnie byl take pocztkowo
koció w. Gerarda czyli wirarda w Tropiu nad Dunajcem. Starowiecki typ
cerkwi sowiaskich podtrzymywao tradycyjnie mnóstwo kocioów póniejszych,
we Wrocawiu, Bytomiu, koció w. Prokopa w Strzelnie w Poznaskiem, okrgy
dnich.

tka w przedsionku trzynawowej

cerkwi

witego. Emeryk by ksiciem Sowaczczyzny, »Dux Ruizorum«, dlatego tak nazwany, e tam panowa
obrzdek sowiaski, zwany >ruskim. sztuka bizantyska. Zanim przystpiono do budowy tego klaGór swój krzy dwuramienny t. j. 6-kocowy prawdopodobnie mularzy,
sztoru, posa on na
proszc Bolesawa Clirobrego, aby na miejscu ruin dawnej siedziby -Gigantów lub Cyklopów, które
obaj znaeli podczas polowania na ysej Górze, ^coenobium illuc monachorum et monasterium erigat
et constituati;. W tym celu Emeryk »Boleslao regi gratias agens, moxcrucem bifurcatam, portionem notabilem Dominici ligni continentem, modico argento obductam, parenti suo Stephano, Hungarorum i'egi, a Graecorum Caesare ex Con stantinopoli pro magno muuere transmissam,
quam vir Dei Emericus in pectore ex patris largitione gestare consveverat exemit, illiue loco (ita
i

ys

enim

in

visione monitus

satisfaciens,

i

fertur

fuisse) donat...

Boleslaus itaue, Polonorum

anno eodem monasterium ordinis Sancti Benedicti
congruam

rex,

sponsioni suae

illic

Deo

erigit

et

re-

habitu et regua S. Benedicti militaturos inducit, ecclesiam quoque sub honore et titulo S. Crucis a fundamentis initians, Graecorum
ex lapidibus (czyli jak mówi na innem miejscu T. III, p. 228.
gali

munificentia dotem

illi

et

sufficientem

consignavit,

fratres

siib

mor

')

uadratis lapidibus) construit et consumat«.
M. Sokoowski: Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy. (Pamitnik Akad. Um.
Tame, oraz Dugosz: Vita beatissimi Stanislai, Tractatus primus, fol. 30.

")

Materyay wasne, niepublikowane.

ex sectis et
')

III, 263).
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p.i).
koció w Stronn na Szlzku
Lecz jednym z najstarszych tego rodzaju
kocioów w Polsce by koció na Ostrowie jeziora Lednicy koo Gniezna, którego
szcztki zaclioway si do naszycli czasów. Nieznane jego rniny wydoby na wiato
dzienne Maryan Sokoowski, zmary przed dwoma laty profesor Uniw. krakow.,
powiciwszy im swe gruntowne studyum o budownictwie w przedhistorycznych pierwszych historycznych czasach w Polsce, p.
»Ruiny na Ostrowie jeziora Lednicy* «).
Kocióek by kaplic zamkow wie si w kadym razie z history polsk
najstarszego okresu. Prof. Sokoowski pocztkowo by tego zdania, e powsta on
w X wieku, prawdopodobnie pod wpywem sowiaskich ksiy, przybyych z ssiedniej Morawii
Czech z Dbrówk, córk ksicia czeskiego Bolesawa I, wydan
za ksicia polskiego Mieczysawa L Póniej jednak, po czci pod wpywem wasnego
dowiadczenia, po czci za pod wpywem innych badaczy, skonny by Sokoowski
uzna dat tego kocioa o cay wiek póniejsz. Wobec tego tylko ponowna rewii

t.

i

t.

i

i

zya, oparta na

porównawczej,

dokadnej znajomoci

mogaby

ustali

dat

techniki ówczesnej, przy zastosowaniu metody
tego wielce cennego zabytku historycznego.

Koció skada si z dwóch czci: z prostoktnej nawy od zachodu i rotundy, zamiast zwykej pókolistej apsydy, od wschodu. Technika murów podobno bizantyska,
bo skada si z kamieni, w stanie surowym spojonych zapraw mularsk, przyrzdzon z wapna tuczonej cegy. Taka zaprawa mularska znamionuje technik
i

bizantysk

X — XIII

st.

i

W

jest

waciw

istocie

take wszystkim zabytkom wschodnio-europejskim

za jest ona przedueniem sposobu, praktykowanego przez
a w zabytkach zachodnio-europejskich spotykamy j o tyle,

staroytnych Rzymian,
o ile te zabytki
bezporedniem przedueniem techniki starych Pizymian, albo te

s

bezporedni naleciaoci architektury bizantyskiej.
Wyliczajc powysze zabytki, nie mam zamiaru wyczerpa caego w tym przedmiocie materyau, na dowód rozwoju architektury bizantyskiej od IX wieku w Polsce
i
w innych krajach zachodnio-sowiaskich. Wszak na monetach Bolesawa miaego wystpuj budowle o bizantyskich kopuach 3), za w katedrze krakowskiej
od niepamitnych czasów utrzymyway si obrazy »graeco oper depicae«, jal
wiadczy o tem wzmianka w inwentarzach teje kapituy z XVI wieku. Na tympanonie portalu w. Michaa we Wrocawiu, zburzonego w XVI wieku, nad Chrystusem
i
fundatorami by umieszczony cay grecki heksametr z kocowym wyrazem
»AGAnHSAS« *). Poza tem jest jeszcze mnóstwo innych przykadów sztuki bizantyskiej w Czechach, a zwaszcza w Polsce, lecz tych nie
porusza, gdy odnosz
si ju nie tak do wpywów greckich od strony Carogrodu, jak raczej specyalnie
i

bd

do póniejszych

wpywów

ruskich.

Lecz czy to wszystko?
')

Pamitnik Akademii Umiejtnoci

»)

Tame.

w

Krakowie, T.

III, 1876.

') Kolo Piczowa, w gubernii radomskiej, znaleziono 1847 r. stare monety, z których jedna ma
pono napis cyrylic »BOiIECJIAB«. Zdaniem K. Stronczyskiego moneta ta odnosi si do króla Bolesawa
Chr. (Pienidze Piastów. Warszawa 1847). Na starych za monetach polskich Bolesawa miaego
.wida kopuy bizantyskie (a coupoles byzantines). (Comte Emeric Czapski: Catalogue de la Collection
de Medailles et Moniiaies Polonaises. St. Petersburg 1871).
') Fundatorami byli
szlski.
Jaksa
kujawski i Bolesaw IV
serbski, Leszek
heksametrze widzimy litery, jak w owej pieni czeskiej w XI w. sowa greckie, pomieszane z aciskiemi
-Anima Bracislai sabaoth adonay vivat expers thanatlion Bracislaus yckiroc (!oxupós).
(Cosmas III, 13). — Alwin Schultz: Ueber einige Bildwerke des XII Jahrh. zu Breslau. Schlesiens Yorzeit in Bild und Schrift, 1875 st. 231—235.
:

W

ksi

ksi

ksi

:

J.

Peteski.

18
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Wemy

na uwag wpyw grecko-slowiaskiego obrzdku pod wzgldem linw nomengwistycznym, na co dowody znale mona w zabytkach pimiennych
w
Czechach,
tak
wsi
i
miejscowoci
klaturze topograficznej. Policzmy wszystkie te
jak i w caej Polsce, które w najrozmaitszych waryantach wyprowadzaj si od
nazw sowiaskich: cerkiew, pop. Iwan (chi-zestne imi, jakie jeszcze dugo tam
Iwon, Iwo,
w wiekach rednich nosili midzy innymi ksita inni dygnitarze
moemy
znaczn
ilo,
narachujemy
topograficznych
Joannes), a gdy takich nazw
obrzdek
ten
istotnie
czy
pytanie,
to przyj zarazem za najlepsz odpowied na
nie zapuszcza ju gbszych korzeni wród mas ludowych
Niemiecki wyraz Kirche {xuptaxóv), który, wedug Grimma, dowodzi bizantyskich
wpywów na szczepy germaskie, jeszcze w czasie wdrówki narodów, podobnie jak
z tym samym ródosowem wyraz cerkieio, uywany do XVI wieku w caej Sowiaszczynie, >pozosta jak odcisk paleontologicznej muszli na wai-stwach wapienia,
niestartym w pokadach jzyka ladem, z Bizancyum przyszego i pod bizantyskim
i

=

i

'')•

i

wpywem

rozszerzajcego si chrzecijastwa<'.
Dopiero wszystko razem poczone zestawione daje zarys caoci przyczynia
si do zrozumienia, gdzie moga si rozwija przygotowywa charakterystyczna
ywot Cyryla
architektura póniejszej szkoy halickiej. I kocioy w. Klemensa,
topograficzne,
archaizmy lingwistyczne
Metodego, i róda historyograficzne,
same kocioy okrge (przez niektórych badaczy niemieckich za typ specyalnie
i
wszystko to razem daje wymowne wiadectwo rozwojowi
sowiaski uznane)
sztuki bizantyskiej od IX wieku. To te susznie wypowiada si
architektury
kultura bizanw tym kierunku prof. M. Sokoowski 2), >i zapomina nie mona,
i

i

i

i

i

i

i

—

i

e

tyska wyrabiaa we waciwym sobie zakresie ludzi, i e obrzdek sowiaski
grecki pozostawi w spucinie zwyciskiemu obrzdkowi rzymskiemu swe artytechniczne tradycye, które przywizane jak ziarna yta na pszenicznej
styczne
w przeksztaconych, gdy do nowych wymaga
glebie, odrastay niepostrzeenie
i

i

i

formach, przez pewien przecig czasu w Czechach
odrbn cech objawom skromniej sztuki miejscowej*.

zastosowanych

daway
Ale

nie inaczej

byo

i

na

i

w

Polsce na-

Wgrzech!

Przed Wgrami kraj ten zamieszkiway przewanie plemiona sowiaskie i wodo ludów rodkowej
oskie. Skoro obrzdek wschodni w VIII IX wieku dotar
kraje,
Europy, to niezawodnie wczeniej pocz obejmowa blisze sobie narody
tego olbrzyzwaszcza kraje przypierajce do wybrzey morza ródziemnego
miego rezerwoaru chrzecijastwa, który zapomoc pulsujcych od Wschodu arteryi
handlowych urzyczyni si do szybkiego spopularyzowania chrzecijanizmu po
wszystkich jego brzegach ju w pierwszych trzech wiekach po Chrystusie. Mona
na
si tylko domyla, poniewa adne ródo wyranie nas o tern nie poucza,
cae wieki przed przybyciem Wgrów zwolna w tym piknym i yznym naddunaj-

a

i

i

—

e

mnoya si ilo klasztoskim kraju roso chrzecijastwo, powstaway pustelnie
nie mao. Nie koniecznie
ich
by
rów. Z chwil przybycia Wgrów 892 r. musiao
te wszystkie z t chwil musiay by zburzone i nie wszyscy mnisi potrzebowali
ucieka do Polski, na Ru, lub do Bugaryi, jak o tern donosz niektóre róda. S,
monastery greckie na Wgrzech istniay jeszcze w XIII
natomiast pewne dowody,
i

e

»)

O

Sownik geograficzny Królestwa

polskiego.

Warszawa.

—

coóopHOfi Boropo,T;iiiHOH iepKsn bt> ropo;i-h Ta.anH-fe, ^Ibob-b 1898, Str. 146
')

Take:

— 148,

A.

102

i

S.

153

-Ruiny na Ostrowie jeziora Ledniey«. Pamitnik Akademii Umiejt. Kraków

Petruszewicz:

— 162.

1876, T. III. str. 264.
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wieku. Wprawdzie, przez reform i chrzest 996 r. z rlf w.
Wojciecha i), Gejza Stefan
zbliyli swoje pastwo do Zachodu
otworzyli mu wrota dla wpywów obrzdku
aciskiego, jednakowo stary obrzdek grecki by równie tolerowany
i
dugo
i

i

utrzymywa

Wgry

wali zawsze

w

na stanowisku niezdecydowanem. Królowie wgierscy
pozostaz cesarzami bizantyskimi. Stamtd pochodzia
wiksza
przedmiotów przemysu artystycznego, wyroby
aparaty kocielne,
tkaniny, mitry, szaty pontyfikalne, dziea sztuki, nie wyczajc
nawet synnej
korony króla Szczepana, która
jak to ju sami uczeni wgierscy przyznaj
dostaa si jeszcze dawniej z Bizancyum jednemu z ksit wgierskich'-).
Nawet
duchowiestwo z powodu obrzdku grecko sowiaskiego na Wgrzech, podobnie jak
w Czechach w Polsce, byo onate do XII XIII w. Gdy który z ksiy zosta biskupem, musia za zgod ony uchyli si od dalszego poycia maeskiego^). Bela
III
(1173—1196), wracajc z Carogrodu, pod przysig obieca cesarzowi nie czyni nic
na szkod wschodnich monasterów w swoim kraju. O monasterach greckiego
obrzdku na Wgrzech wiadczy jeszcze pismo papiea Innocentego III do króla
Emeryka z r. 1204 (polecajce opiece królewskiej aciski klasztor w. Egidyusza
w Simig), tudzie polecenie papiea z 1221 r., by kasowa greckie klasztory*).
Midzy obrzdkiem aciskim i greckim nie byo jeszcze tej rónicy, która póniej spowodowaa rozszczepienie drzewa chrystusowego na dwie poowy. Królowie
wgierscy z pocztku wspierali zapewne oba obrzdki ich budownictwo, a przynajmiej
nie przeszkadzali swobodnemu istnieniu obrzdku greckiego obok aciskiego.
Syn
Szczepana witego - Emeryk (flOSl),
Sowaków, pobudzi, jak widziehmy,
do zaoenia monasteru budowy kocioa w bizantyskim stylu na ysej Górze.
tym
celu przysa swój krzy szecioramienny, który nosi na piersi, a który w. Szczepan
otrzyma by od cesarza bizantyskiego. Ten krzy nada tytu kocioowi na ysej Górze, a gorliwa inicyatywa Emeryka do zaoenia tego monasteru spowodowaa
pewnie
i jego
bizantyski styl, a to przez wysanie majstrów z Wgier, gdzie lady stylu
bizantyskiego, zwaszcza w rzebie, nosi na sobie nawet póniejsza sztuka.
Wyobraenie o sztuce wgierskiej w epoce Arpadów daje materya, dostarczony
na wystaw jubileuszow, publikowany w dziele »Die histor. Denkmaler Ungarns in
der 1896 -er Milenniums Landesaustellung*, pod redakcy Dr B. Czobora E. Szalaya^).

cz

bliskich stosunkach

i

—

i

—

i

i

ksi

W

i

i

Do upadku
ucze szkoy

wród Sowian zach. przyczyni si ostatecznie w. Woj^Zniszczy on prawdziw wiar i rusk pisowni odrzuci, a zaprowadzi pisowni i wiar acisk, obrazy wiary prawdziwej popali, biskupów i popów pocina,
a innych „czernoryzców" rozpdzi*. To miao potem spowodowa wielki odruch ludu polskiego okoo
1025 r., który byt krwaw zemst, dokonan na duchowiestwie i protektorach obrz. a. Kosmas, Gallus
i
Dugosz nazywaj to odruchem pogaskim. (Nestor, Pateryk Peczerski, Mon. Pol. Hist. I, 90).
2) Koron
z napisem
»Bo.ioryflec Kpa^ec tcc rypKiac* otrzyma
wgierski Woohudes
w podarunku od cesarza bizant. Michaa Dukasa. Ta korona dostaa si potem w. Szczepanowi, koronowanemu na króla 12. sierpnia 1000 r. (Ladislaus v. Szalay, deutsch v. H. Wogerer, Pest 1866,
')

ciech,

religii

sztuki greckiej

i

niemieckiej.

ksi

:

I.

95.

—
»)

Katona:

Histor.

S. Concilia Eccl.

Pejer, Codex

crit.

T.

I).

auctore Carolo Peterfy,

S. Ladislai C. I, p. 17.

Hung. Crit. IV, p. 735: »Quia vero nec novum est, nec absurdum, ut in
regno tuo diversarum nationum conventus uni Domino sub regali (regulari) habitu famulentur, licet
unum sit ibi latinum coenobium, quum tamen ibidem sint multi Graecorum, serenitatem
regiam rogamus attente etc — Tak samo papie Honoryusz III poleca jeszcze w 1221 roku arcybiskupowi ostrzyhomskiemu w opactwie wyszegrodzkiem »in locum Graecorum monachorum,
ab antiuo ibidem existentium, latinos induci«. (Fejer, Codex dipl. Reg. Hung. III, p. 310).
5) Zwaszcza
trzy zawarte w teni dziele artykuy maj dla nas warto bezporedni: "Die
romanische Gebaudegruppe, von Dr Bela Czobor«. — »Architektonische und plastische Denkmaler,
von Peter Gerecze«. »Kriegsgeschichtliche Fund und Denkmaler, von Dr Johann Schendrei..
*)

dipl.
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tego rodzaju budowli

naleay

w

bazyliki

HALICZA
Szekesfehervar,

w

Pecs

i

w

pier-

nastpnie opactwo w Szegzard
wotnej stolicy Ostrzyhomiu (Esztergom) z
koció w Czikó; wreszcie takie, na których odbi si wpyw epoki przejciowej
z pierwszej poowy XIII w., a mianowicie bazyliki w Zsambek, Jaak, Guylafejervar
(Karsburg) i w Foldvar. Do romaskiej epoki nale te zabytki w miejscowoci

XI

w.;

i

Leyden (Lebeny) z r. 1209, z portalami takimi, jak w Haliczu')Klska pierwszego napadu Tatarów w 1241 odbia si na Wgrzech podobnem
kocioy zburzono. Architektura, jako najwaniejszy
echem, jak na Rusi. Miasta
wyraz sztuki ówczesnej, ulega po najwikszej czci zniszczeniu. Po odejciu Tatarów
wróci król Bela IV z ucieczki do Dalmacyi, wrócili rozpdzeni z klasztorów mnisi
wraz z królem wznosili nowe lub restaurowali stare gmachy. Obie najokazalsze
dzieem francuskich zakonów; Benedyktynów w Jaak
bazyliki z tego czasu
w Zsambek, z ostatniej pozostaa dotd wspaniaa ruina.
i Premonstratensów
Fragmenty rzeby wgierskiej z XI XIII w. wiadcz, e jest »romask<, to
jest zalen od zachodnich majstrów. Oba wyej opisane style penych, okrgoliciastych wydronych, ostrozbkowych paskorzeb ornamentyki, wystpuj w niej
Nie mona wtpi ani troch, e tego rodzaju ostrozbkowe
z ca wyrazistoci.
lancetowate listowie, jak je widzimy na tamtejszych kapitelach, kolumnach, archiHorpacz

i

i

i

s

i

—

i

i

woltach i innych fragmentach rzeb, z bazyliki w Szekesfeherrar, w Pecs, w Szegzard
w zbiorach prymasowskiego muzeum w Ostrzyhomiu z XI XII w. (podobnych
i
do halickich na gównym portalu w. Pantalemona), pozostaj w zwizku ze szko
bizantyskich szablonów, które poznalimy na zabytkach architektury w pónocnych
Woszech 2). Zauway to nawet Dr Piotr Gerecze i zwraca uwag na uderzajce
ich podobiestwo do rzeb na pomnikach bizantyskich w Rawennie, Wenecyi
w Dalmacyi z VI XI w. Ten styl w ornamentyce wgierskiej przypisuje Dr Gei
wszdzie w tych krajach pracowali bizantyscy, nawet
recze tej okolicznoci,
Oprócz ornamentyki rolinnej, rzeba
tacy, co z Woch przybywali, kamieniarze.
wgierska odznacza si wielk fantazy, czerpic motywy z fauny, flory i przedstawie scenicznych, w jakie obfituje romanizm. a czego z pewnoci te nie zabrako i naszej architekturze halickiej.
po wieki rednie, które w sztuce
Indyferentyzm i tolerancya obrzdków

—

—

e

—

a

zaczynaj si dopiero okoo roku

wywoay

1000,

do

wczenie mieszanin

pier-

wiastków w budownictwie kocielnem. Stosowanie systemu centralnego do kocioów
obrzdku greckiego, za bazylikowego do kocioów obrzdku aciskiego, stao si
zasad tradycyi i zwyczaju. Poza tem jednak cay zasób form architektonicznych
ornamentacyjnych stosowany by w obu systemach, jako ich wspólna wasno.
i
Inaczej nawet by nie mogo. Sztuka budowlana bowiem, a zwaszcza kamieniarstwo,
w Eui'opie rodkowej byli bizantyscy rzektórego nauczycielami we Woszech
przybywajce
stamtd
klasztory*),
musiao zawczasu popularyzowa
mielnicy lub
si, t. j. przechodzi take w rce ludzi wieckich, z powodu wielkiego zapotrzebowania
takich rzemielników. Ci za, zorganizowani nastpnie w korporacye czyli cechy, jako
cerkwie, przyczynili si do szerokiego
ludzie zawodowi, budujcy tak kocioy jak
i

i

Kunstdenkmale des osterreich. Kaiserstaates, Stuttgart, Wien 1856, 1 Bd. 82 — 94.
Dehli: Byzantinisches Ornament in Italieu, I u II Serie.
De artificibus laicis et monachis medii aevi. (Die Kiinstlermonche im
') Anton Springer:
Mittelalter). Cenna ródowa praca, w której autor podaje spis licznych artystów duchownych i wieprzemysu artystycznego od VIII— XIII wieku.
ckich, reprezentujcych wszystkie dziay sztuki
')

Mittelalterliche

2)

A.

i
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w obu wypadkach polegaa na zaoeniu
dorodliowych pod cerkiew, na niektórych
zasadniczych warunkach konstrukcyi. Wszystko inne byo wspólne.
Do uprawiania praktyki mieszanej w budownictwie kocielnem, nadaway si
szczególnie wyej opisane kraje rodkowej Europy, gdzie tego niejednokrotnie
moga zaj potrzeba przy wspóistnieniu przez pewien czas obu obrzdków. Jeeli
tedy powysze wywody maj jakkolwiek w tym kierunku warto, to wszystko
typ architektury halickiej pozostawa w tradycyjnym
zdaje si przemawia za tem,
zachodniosowiaskich
na Wgrzech,
e buw
krajach
zwizku z budownictwem
uzupenieniem
downictwo halickie musiao by w znacznej mierze przedueniem
tego bizantysko-romaskiego budownictwa w rodkowej Europie, które tam rozwijao si ju od IX do XII wieku.
rozpowszechnienia nabytej wiedzy. Rónica

podunych pod koció,

fundamentów,

a

i

e

i

i

i

Ru

Czerwona naleaa do Wielkomorawii Polski, jeeli taki stan trwa
Skoro
od dawna, coby ze sów kronikarza »i wzia horody ich« przypuszcza naleao, to
stosunek ten

i

adn

miar

nie

i

pozosta bez wpywu znaczenia dla póniejszej
w tym kraju. Nie anogo to pozosta bez

móg

i

architektury i rozwoju chrzecijastwa
Maopolska i
wpywu tembardziej,

e

Ru

Czerwona, t. j. przestrze póniejszego
chemskiego, zleway si niemal z sob terytoryalnie, nie
ksistwa przemyskiego
oddzielone od siebie znaczniejsz granic naturaln. Nie stao zatem nic na
przeszkodzie dalszemu krzewieniu chrzecijastwa z Maopolski na wschód, podobnie
pónocny zachód. Przeto chrzecijastwo zawita mogo na
jak na pónoc
Czerwon tak dobrze przez Maopolsk Wgry, jak i ze Wschodu.
chrzecijastwo stopniowo zwolna wsikao od strony Bizancyum w masy
plemion ruskich przez kilka wieków przed oficyalnym chrztem Rusi 988 r., to pewne,
chocia udowodni to trudniej. Poza legendarn wiadomoci o pokonaniu ksicia
magnaplemion poudnioworuskich niejakiego Busa (Booza, Boxa) z synami jego
jeszcze
gdzie
chrzecijastwa
narzuceniu
im
Winitara,
Gotów,
tami przez ksicia
greckich
biskupstw
starych
kolonii
i
okoo 400 r., waniejsze byo bliskie ssiedztwo
tu skarby archeozachodniem wybrzeu Czarnego morza. Wane
na pónocnem
logii chrzecijaskiej, na Ukrainie znalezione, szczególnie najnowszy wspaniay skarb
i

bdc

Ru

i

i

e

i

i

i

s

i

pereszczepiski, którego publikacyi oczekiwa trzeba

z

wyjtkowem

zainteresowa-

W

poowie X wieku odby si chrzest ksiny kijowskiej Olgi, a w tym
niem.
samym czasie obrzdek grecko-sowiaski synie ju w ródach zachodnich jako
obrzdek »ruski<, aczkolwiek oficyalnie jeszcze ruskim on nie by.
halick, którzy tam byli potem
Napyw pustelników, eremitów monachów na
zaoycielami majstrami pierwszych klasztorów, trzeba take odnie do czasów
znacznie starszych, ni oficyalny chrzest Rusi w osobie jej wadcy 988 r. Trzeba

Ru

i

i

odnie

przynajmniej do wieku VIII.
Prócz staroytnych grodów i), mamy tu, zwaszcza na porzeczu Dniestru, wielk
ilo miast, miasteczek, wsi, gór, lasów i grot skalnych, które swój pocztek nazw
zawdziczaj klasztorom. Jako takie istniej one ju w wiekach rednich, jak daleko
i

róde. Rozwój tych gmin wymaga bezwarunkowo dugiego czasu,
aby pojawi si w takiej liczbie. Prawdopodobnie ju od niepamitnych czasów
przybywajcy w te strony pustelnicy mnisi zakadali tu swoje pustelnie klasztory.
siga

pami

i

»)

Bazyli Unicki: CTaposasHin

rajinuKia ropoflu, JIbbobi.,

i

TnnoMt HHOTHTyTa CTaBpoirariScKaro, 1861.
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nieprzebytych lasów

miast

i

dbowych Dniestrowego

porzecza, a

wiecc przykadem

cigali do siebie ludno stawali si zaoycielami tych
których nazwy obracaj si zazwyczaj w terminach: Manaster, Mana-

wyszej kultury
wsi,

i

religii,

i

Manasterzysko, Manasterzyszcze, Manasterzyska, Manasterczany; Czei-niec,
Czerczyk, Czernycia, Kalaharówka^); awra, awrów, awryków, Po-czajów; rozmaite »Skity«, lub miejscowoci od wezwania monasteru nazwane: Bohorodczany,
wiele innych, midzy któremi
Rizdwiany, Spa, Spasów, Mikoajów, Mikuliczyn
tem,
ycie klasztorne szerzyo si
wiadcz
Kijowiec,
o
takie, które, jak np.
i

sterzec,

s

i

e

tu

i

od strony Kijowa

2).

Z klasztorami tymi, poczwszy przynajmniej od wieku IX, szo zawsze w parze
budownictwo cerkiewne, z pocztku drewniane, potem murowane. Rozwój charakterystycznego typu cerkwi drewnianych na Rusi, o jednej lub trzech kopuach,
w ksztacie okrtu o jednym lub trzech masztach, trzeba chyba odnie do czasów
znacznie starszych, ni sdz niektórzy'). Gdzieniegdzie nawet mogy si zjawi
najstarsze okazy architektury murowanej, o których istnieniu wprawdzie nie doszy
nas adne róda, ale na co zdaj si wskazywa nazwy miejscowoci takie, jak »Biaobonicas albo »Biaa Cerkiew< t. p. A ju niezawodnie kamiennemi byy niektóre
po stoecznych grodach Rocisawiczów
cerkwie po gówniejszych miastach
w Przemylu, Zwenigrodzie, Trbowli i w Haliczu, który to gród ju w i-oku 1124
wystpuje jako starsza stolica udziau trbowelskiego^). Stolic za caej Rusi halickiej
i

—

i

zostaje Halicz dopiei"o 1141 r.
Do czasu, kiedy Halicz zosta stolic

caego ksistwa

nawet potem,
ani ruskie ani obce kroniki prawie zupenie nie interesoway si tym krajem.
bardzo powierzchowne, nawet
A i póniejsze wiadomoci z XII z XIII wieku
najwaniejszych grodów, caa za reszta miast i kraju
o ile dotycz samej stolicy
(z maymi wyjtkami) jakby nie istniaa wcale. Specyalnie za w naszym przedmiocie
nie znajdujemy w ródach adnego oparcia. Nie mamy go te w badaniach naukowych, poniewa pytaniem o najstarszej architekturze na Rusi halickiej nauka si
dotd wcale nie zajmowaa.
halickiego, a

s

i

i

To te niezmiernie cenn jest dla nas przynajmniej ta jedyna wiadomo, któr
podaje Dugosz o cerkwi katedralnej w. Jana z krypt w Przemylu, zbudowanej
gdzie na przeomie XI lub na pocztku XII wieku. Cerkiew zbudowana bya z ciosu,
techniki naleaa do szkoy zachodnioruskiej,
a zatem pod wzgldem materyau
tworzc co do czasu co do przestrzeni wane ogniwo midzy opisan zachodnioi

i

wgiersk architektur z jednej, a architektur Halicza z drugiej
stowiask
A
mona
si spodziewa, e ogniwo takie tworzya cerkiew przemyska pod
strony.
i

i

Kauhery = Kaohiery (KaXoispoi) = KpacHocBaT^l.
Mikoajowem jest wie Horoanna Maa nad Dniestrem, gdzie
by take monaster. Midzy starymi obrazami w cerkwi tamtejszej, która ma by

')

Staroruskie nazwy Kaahury,

2)

Midzy miastami Komarnem

wedug

tradycyi

a

cerkwi monastersk, przeniesion z pobliskiej góry >Bukowieca, zwróci moj uwag obraz, przedstawiajcy dwóch mnicliów, podpisanycli jako w. Antoni
w. Teodozy, a midzy nimi gówna ceri

kiew

awry

Peczerskiej.

') Prof. Gr. Gr. Pawuckij: ^epesaHEue i;epKBH na yKpanni, KieB-. Take jego odczyty w Tow.
Nestora Letopisca* w Kijowie, stycze 1908, sprawozd. Kijewlanina«.
W. Szczerbakiwkyj:
ApinreKTypa y piwHBs napoflis i na yKpaini, JtBis-KniB 1910, Str. 209: >CnpaBXi b Kiniii XVI BiKy yace
BHpo6nBca soBciM BnKiHHeHna TnnuepKOB^epeBJiaHns, as cepe;inHi XVU e^eBAsmaa CTBjih ni.iiKOM
nepesoflHTB b MypoBany apsnTOKTypy i &e. nacoM sy^e KpacHi spasKn i;epKOB MypOBaHnx«.
*)
trbowelski Wasylko umar 1124 r. i zostawi dwócli synów. Starszemu da Halicz,

—

Ksi

modszemu Trbow.

ZOTY
wzgldem

WIEK: ROZKWIT

stylistycznym. Prócz wzmianki

mo podaje

o

SZKOY

w kronikach

katedrze Dugosz: »Decima nona

tej

HALICKIEJ

143

dokadniejsz wiado—pisze on— Woodor,

ruskich,

Martii

quam ipse fundaverat, Premiduos filios Wlodimirum et Rosczislaum relinquens«i). Dalej pod rokiem
1412, przy sposobnoci wprowadzenia do niej biskupów aciskich przez króla Wadysawa Jagie, podaje: ecclesiam cathedralem pulcherrimo oper ex petra fabricatam, in Premisliensis eastri medio sitani, ritu graeco hactenus per pontificem
Premisliensis dux, moritur (1124) et in ecclesia

S.

loannis,

sliae sepelitur,

Ruthenorum administrari

et officiari solitam«2),..

e

cae to budownictwo >)greckie«
niema najmniejszej wtpliwoci,
w Polsce i dalszych krajach sowiaskich, jakote na Wgrzech, w dalszym cigu
ta katedra w. Jana w Przemylu, jako uywajce wycznie kamienia ciosowego, by
od dawna ju czyo ono w jedn
te
o ozdobione ornamentyk rzebion,
same pierwiastki, które charakteryzuj w wysokim stopniu architektur Halicza, niejako ostateczne ogniwo w acuchu budowli, który poczyna si na Wschodzie i przez
Wgry, Sowaczyzn, Morawie, Czechy, Polsk ksistwo przemyskie cign si
do Halicza. Bo ani nagie ciany, ani surowa struktura kamienna nie byaby w stanie
wprowadzi w podobny zachwyt zwykych kronikarzy, a za nimi Dugosza, gdyby
nie ten naprawd pikny i subtelny pierwiastek, jaki jej tylko delikatna ornamentyka
artystyczna rzeba uyczy moga. Zreszt rzebiona ornamentyka stanowi intei
wyrasta
wszelkiej architektury ciosowej. Z ni rozwija si take
graln
Wgrzech,
przyj
si
na
u
Sowian
który
zachodnich
odamu,
tego
styl
bizantyski
Prawie

i

e

cao

i

cz

i

—

w

i

Haliczu.

W chwili,

gdy architektura bizantyska w rodkowej Europie upadaa sfera
bizantyskich na Zachód stawaa si coraz szczuplejsz, zaczyna si wanie
wtenczas dalszy jej wzrost w Haliczu. Zaczyna si to zwaszcza od tego czasu, gdy
Woodymirko, po mierci ksicia Iwana w Haliczu 1141 roku, przeniós swoj stolic
z Przemyla do Halicza, i jednoczc pod swoj wadz wszystkie cztery udziay, t. j.
Przemyl, Zwenigród, Trbowl Halicz, uczyni ten ostatni stolic caej Rusi hahwielka liczba budujcych si monasterów i cerkwi
ckiej 3). Szybki wzrost miasta
i

wpywów

ksi

i

i

cigay do tego miasta ludno rozmaitej narodowoci zatrudnienia, midzy nimi
za kamieniarzy, to nie mao z cechów niemieckich, zajtych take na Wgrzech
w Polsce. Pod wpywem tych sprowadzonych majstrów wyrastay generacye maji

i

i

strów szkoy halickiej, której dziea nabieray charakteru coraz bardziej jednolitego,

wytrawnego, zespalajcego uboczne wpywy w harmonijn cao.
O kamieniarzach niemieckich na Rusi wiadcz po czci same dziea budownictwa w Haliczu, po czci za pewne róda:
halicki Danio, przenoszc swoj stolic z Halicza do Chemu,
Gdy
odbudowywa po poarze to miasto wzywa ludzi, dzie po dniu napyway tam
czeladników, tudzie innych przybyszów, Niemców, Rusinów^
tumy »niajstrów
inojzycznych i Polaków« ^). Niemcy stanowili po wszystkich wikszych miastach
ruskich pokany procent mieszkaców, przewanie rzemielników i kupców. Byo
ich duo we Wodzimierzu na Woyniu, gdy zgon ksicia Wodzimierza — jak
opowiada kronika — opakiwao tam cae pospólstwo ^mczyni kobiety, Niemcy,

ksi

i

i

i

')

Hist. Pol.

O

Hi.st.

')
*)

I,

533.

Pol. XIII, 149.

pod r. 1141. — Czwarty udzia Zwenigród
Kronika halicko-wo. (hip.) pod r. 1259.

Tame

przyczy

dopiero

w

kilka lat póniej.
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Surocy (= Grecy z Krymu), Nowogrodzcy ydzi' ^). Przytem Niemcy odgrywaj
w tern miecie wybitn rol, gdy lisi Mcisaw kae czyta testament brata
Wodzimierza, mianujcy go swoim nastpc na tronie woyskim, w katedrze wo
dzimierskiej przed bojarami obywatelami miasta, Rusinami Niemcami 2). Po innych
miastacli ksita wydawali swoje rozporzdzenia w jzyku niemieckim, jak naprzyi

i

i

kad w ucku
I w Haliczu byo pewnie
^).

sporo Niemców. Podczas walk o tron w tern miecie,
na pocztku XIII wieku, »mnoziji Nimcy izbyti bysza« *), a nawet gówne wrota
grodu zway si >niemieckiemi«
na nich wywiesi Danio zwycisk chorgiew s).
Niemcy wywarli wpyw na kultur Rusi Czerwonej pod kadym wzgldem.
Ten to wpyw w XIV
XV wieku przywiód do upadku prawa ruskiego do
konstytucja miast na prawie niemieckiem.
jzyku potocznym zaznaczyo si to
przejciem licznych niemieckich sów, w handlu
przyjciem miary »ceber« '),
w pimiennictwie niezrównanym jedynym w swoim rodzaju pomnikiem literackim,
kronik woysko-halick, która ze wszech miar jest najcenniejszem wiadectwem
o stosunkach Rusi halickiej i woyskiej z Zachodem. Ta kronika jedynie bardzo
interesuje si Zachodem, najlepiej zna go
rozumie,
nie pala do niego fanatyczn
nienawici. Katolik dla halickiego Rusina jest przedewszystkiem chrzecijaninem,
papie >)OJcem«, przy czem jednak nie zaniedbuje autor zaraz zaznaczy swojej
wiernoci dla wasnej religii greckiej. Nie inaczej te pojmuje kronikarz zabiegi
okoo unii. Gdy Danio waha si pój na Wgry do króla Beli, rzek do Wasylko:
»Id, on przecie chrzecijanin*. Roman, syn Daniy, polubi ksiniczk austryack
Gertrud'). Ostatni z ksit halicko- woyskich dokumenty swe wystawiali po niemiecku lub po acinie
uywali aciskiej pieczci, z tytuem wadców caej MaoSawny
rusi« ^).
w bizantyskich ródach zwolennik prawosawia,
halicki
Roman (1199 1205), wspomaga klasztory aciskie, o czem wiadczy notatka w pamitnikach klasztoru w. Piotra w Erfurcie, pod rokiem 1205: »VIII calend. iulii.
Romanus, rex Ruthenorum, dedit nobis XXX marcas«-'). Ksiniczka witosawa,
córka lub siostra Lwa, wstpia do klasztoru Klarysek w Starym Sczu '"), który
i

i

i

W

—

—

i

i

i

i

>

ksi

—

—

zaoya

1270 r. ksiniczka wgierska Kinga, siostra ony Lwa - Konstancyi, tej
samej, która przy swoim dworze we Lwowie fundowaa kapelanie w. Jana pod
zarzdem Dominikanów, jedn z pierwszych najstarszych parafii aciskich we Lwo-

wie

i

na Rusi

Tymczasem

i').

m

i

Lew, czyni starania okoo zaoenia wasnej

jej.

Kronika wo.-hal. pod rokiem 1288.
pod r. 1287.
») Dokument Dymitra Lubarta Gedyminowicza z r. IH79, którym na skady towarów liandlowych
przeznacza miasta: Lwów, Wodzimierz woyski i uck (Akta gr. i ziem. III, 59).
*) Kronika wo.-hal. 1210 r.
')

2)

')

Tame,
Tame,
Tame,

')

Dr Bohdan

')

«)

XIV

w.,
9)

A.

Tame

Lwów

r.

1235.

str. 61.S.

str. 537.

dypomatów«
Pieczcie

I.

ksit

Daniowicza, T.

I.

N. 127.

halicko-wodzimierskicli

z

pierwszej

poowy

Schemat Vindemiae
Hct.

:

litterariae II,
nsB-tcTie

o

u.

str. 19.
cb.

— W. Abraham: Powstanie org. ko., 97. —
47. —
M. Kruszewski: Ict. yKpaian-

HaHTejteiiMOHa,

II, 485.
">)

obiit

^Skarbiec

1910.

Petr u szewicz

PycB

—

Barwiski:

in

Domicella Swantoszka (Swetoslawa), filia magni principis de Russia, ordinis sancte Clare,
Sandecz (1302).. (Monum. Poloniae II, str. 853, 879 i III, 188—9. — M. Kruszewski:

ICTopia yKpaiHH-Pycn

")

Prof. Dr

II,

str. 485.

W. Abraham:

Pocztki arcy biskupstwa

a. we

Lwowie,

1909, str. 6.
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w Haliczu. Misjonarze katoliccy niemal stale przebywali ju na dworach
Wasylka, gdzie nawet byli kapelanami. Za panowania Dania istniay ju

metropolii

Dania

i

w. Franciszka.
klasztory aciskie w Haliczu, w. Dominika
wane
stosunki
ksistwa
halickiego
z Zachodem, przedewszystkiem
rozmaite
Te
a
z Niemcami, nie mogy pozosta z natury rzeczy bez wpywu na jego architektur,
co po pierwsze ze szcztków rzeby w Haliczu, po wtóre z opisu dalszego jej

dwa

i

w Chemie, bardzo si wyranie
o tem, czy w

Wprawdzie kronika halicka nigdzie
pracowali sprowadzeni z Niemiec
architekci, rzebiarze lub mularze, ale opowiada o tem inna kronika z okazyi
architektury suzdalskiej, równie do tego stopnia przesiknitej wpywami praktyki
nawet niektórzy badacze tamtejsi, jak Kondakow, hr. Tostoj i w ostazachodniej,
tnim czasie Berekow, wskazywali na Halicz, jako na ródo wysoce cielca wej
rozwoju

mówi wyranie

nic nie

okazuje.

Haliczu

e

architektui'y suzdalskiej,

któr uwaali po czci

za

odrol szkoy

halickiej.

Wszystko

zatem, co podaj róda o architekturze ksistwa suzdalskiego, tyczy si moe
wzgld na pewne powinowactwo tych grup
i architektury ksistwa halickiego, ile
za tem najzupeniej i^rzemawia.
w 1161
O budownictwie w kraju suzdalskim opowiada midzy innemi kronika,

e

e

roku ukoczono pikn ciosow katedr we Wodzimierzu nad Klazm, fundacy
ksicia Andrzeja Bogolubskiego, któremu Pan Bóg, z powodu jego gorcej wiary
i uwielbienia dla Bogarodzicy, zesa majstrów z rozmaitych krajów (prywede jemu
za istotnie Niemcy grali midzy nimi rol najBoh izo wsich zeml mastyry).
waniejsz, wida to z innej notatki. Oto pod koniec XII wieku przemys budowlany
do odnowienia katedry w Suzdalu 1194 r.
wzmóg si ju tam do tego stopnia,
biskup nie szukali majstrów niemieckich (ne iszcz masterów ot Nime),
przez wielbcieh Bogarodzicy. Podczas tej
ale dokonali tego wasnemi siami
czudu
restauracyi cerkiew »pokryta byst' oowom ot werchu do komar i prytworow
odlewali oów, drudzy
powiada kronika
pobielona wapnem. Jedni
podobno*
tym kraju wród drzemicych lasów, który stosunkowo
kryli dachy, inni bielili.
kultury chrzecijaskiej, znajdujemy ju w drugiej
póno ockn si do ycia
poowie XII wieku mnóstwo kamieniarzy cieli, którzy stanowi pokany procent
mieszkaców stolicy. Rostowcy mówili: >Miasto Wodzimierz jest nasze przygrodzie
i
mieszkaj w niem nasi poddani, kamieniarze, ciele oracze« i). Chocia znaczenie
tych sów usiuje osabi Berekow swojemi refleksyami, dla nas jednak ródo
kronikarskie ma pierwszestwo, ta okoliczno, e w XII wieku nawet daleki Suzdal
zgromadzi u siebie liczny zastp budowniczych, mularzy, kamieniarzy i cieh,
ju w tym czasie posiada on wasn, tak pyszn, architektur, wytworzon w znacznej
mierze pod wpywem Zachodu, ta okoliczno daje podstaw do przypuszczenia,
jeszcze wyszy musia by wtenczas rozwój budownictwa na Rusi halickiej.
Postu kilkudziesiciu latach rozwoju, za ks. Dania i Lwa, szkoa halicka

e

e

ksi

i

i

—

—

i

—

W

i

i

i

i

i

e

i

e

osigna najwyszy

szczyt swego rozwoju. Prócz Halicza, przemys budowlany kwit po wielu innych miastach. Danio bowiem zaoy nowe stolice swego
pastwa, Lwów Chem, które otoczy ojcowsk mioci, a nadto cay szereg nowych grodów, gdzie zawrzao ycie. Wszdzie wznoszono cerkwie wiee — muroW tym ruchu przodowa
wane lub drewniane, zabudowania, fortyfikacye
p.
nowy gród stoeczny — Chem, gdzie Danio ustanowi, a waciwie dokd przeniós
i

i

i

')

Kron. nikonowska, pod

H wnsyT
J. Peeski.

B-b

r.

6684

= 1176

(hipacka 1175—76

HeMT. Haiun xojionn, KaM-fcHocbnun n

;ipeBO,Tb-'W.f''

t.

r.): Bo.aoflnMepfc rpafl-B

ecTt npnropo/;-B

namt

n opann.
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Wgrowska niedawno zaoone biskupstwo, gdzie pobudowa katedr wiele innyci
umar zosta pochowie
p., gdzie chtnie sam przebywa, gdzie te
liojnie w ikony,
wyposay
Pobudowane
cerkwie
1264
r.
Bogarodzicy
katedrze
wany w
w
wyroby
ze zota,
miniaturami
zdobne,
aparaty cerkiewne, ksigi rkopimienne,
wreszcie w roztkaniny bizantyskie
srebra, emalii, pere; w drogocenne materye
lege dobra ziemskie. Kronika nie moe si nachwali ofiarnoci niektórych ksit,
i

/.

cerkwi,

i

i

t.

i

i

i

Wodzimierza Wasylkowicza, ksicia na Woyniu.
osobliwie Dania
tych grodach, wyrastajcych pod protektoratem Dania,
po
Architektura
i

pod
halickiej.
Pod
wzglproduktem
szkoy
tym
wzgldem stylowoci bya nieodrodnym
dem jest wany ustp w kronice, tyczcy si miasta Chemu, nawiedzonego strasznym poarem 1259 roku. Odnie to mona niezawodnie i do Lwowa.
wspania; budowa
»... Zbudowa (ksi Danio) cerkiew w. Jana, pikn
podstawy ich na
kadego
kta
uki
(beczkowe),
z
sklepienia
jej bya taka: cztery
czterech gowach ludzkich, wyrzebionych przez jakiego mistrza; trzy okna (pewnie
w apsydach) ozdobione rzymskiemi szkami U wejcia do otarza stay dwa supy
kopua, (wypstrzona V)
z jednego kamienia, a na nich arkada (uk tryumfalny)
bya
posadzka,
odlana z czystej
Wewntrz
lazurze.
gwiazdami
na
zotemi
ozdobiona
drzwi
ozdobione
biaym
Dwoje
za
jej
jak
zwierciado.
oowiu, byszczca
miedzi
zielonym chemskim, rzebionym, a wzory te wyryte przez
kamieniem halickim
niejakiego sztukmistrza Awdija (kamefijem... tesanym, uzory ti izryti nieklm chywyzacano
irecem Awdijem). Paskorzeby (^ na tych drzwiach) byy pomalowane
wyrobiony
Spa
(t.
przednich
by
i
zlaa);
na
szarow
ot
wsich
j. Zbawi(prylipy
nie
mogli
si
dosyta
napatrze
wszyscy
wity
Jan,
tak,
e
ciel),
a na pónocnych
na nie. Obrazy za, które sprowadzi z Kijowa, przyozdobi drogimi kamieniami
Przeczyst Bogarodzic, co mu daa siostra Teodora.
zotymi klejnotami: Spasa
»Stritenja« (?), od ojca swego z OwruSprowadzi te ikony z monasteru Teodora
Jana, tylko w. Micha ocala z tych
w
cerkwi
w.
spaliy
si
które
przeliczne,
cza,
Kijowa,
a inne tu odla; to wszystko
sprowadzi
z
cudnych obrazów'). I dzwony
wiea wporód grodu, tak wysoka, e wida byo z niej
spali ogie. Bya
okolic grodu, podmurowana z kamienia na wysoko 15 okci, zbudowana za sama
pobielona, niejako ser wiecc na wszystkie strony. Obok niej
z ciosowego drzewa
»koodia«, gboka na sni 35; w tej cerkwi przelicznej
zwana
bya studnia,
mied te rozpyna si jak smoa. Zasadzi sad pikny zbudowa cerkiew na
chwa witych mczenników I^umy Damiana; miaa 4 supy, wyciosane z jednego
kamienia, podtrzymujce kopu, a nadto inne, witego Dymitra do otarza, co stoi
przed bocznemi drzwiami, pikny, sprowadzony zdaleka. I wiea kamienna stoi
z boku miasta, na niej orze wyrzebiony z kamienia; wysoko kamienia wynosi
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

gowami za

podnókami dwanacie okci«.
Takie byo urzdzenie zamku chemskiego przed poarem

dziesi

okci,

z

która istniaa zaledwie

lat

i

kilkanacie

i

tej

przez ten czas tak urosa,

modej

filii

Halicza,

e poar jej

wida

do samego Lwowa.
Dlatego Danio ^ujrzawszy tak straszn klsk grodu, wszed do cerkwi, a widzc
napowrót odnowi i powici cerkiew
upadek, rozali si bardzo, pomodli si Bogu
przy pomocy biskupa Iwana, któr, pomodliwszy si Bogu, zbudowa jeszcze silniejsz

byo,

wedug wiadectwa

kroniki,

i

»yKpacu we bkohu, eace npnHece nai. Kuesa, KaMeHeiai. /-(parijM-b
') Ustp ten w oryginale brzmi
Bace eiuy cecrpa 0eflopa Bfla, hst. MonacTupa Beflopa bkohu
npeinCToe
BoropoAnut,
B.iaTbiMt;
Cnaca
h
SacepoMi.
B
me npnnece, nao ypy4ero ycrpliTeHbe, ott. oTna ero, flBBj no^OÓHU, Hwe Boroptma bo nepKBn caaTaro MBaiia«...
:
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takiej zbudowa nie móg. Budowa by bowiem inne grody
bezbonym Tatarom dlatego jej nie zbudowa«. Dalej kronika pisze;
»Zbudowa take (Danito) ogromn cerkiew katedraln w miecie Chemie pod
wezwaniem Przenajw. Dziewicy Maryi, nie mniej wspania pikn od dawnych,
upikszy j przecudnymi obrazami. Sprowadzi te puhar z ziemi wgierskiej
z czerwonego marmuru, misternie wyrzebiony
mije gowy byy dokoa niego,
postawi go przed cerkiewnemi drzwiami, co si zowi »carskiemi« (= Porta regia),
urzdzi z niego chrzcielnic na wicenie wody w dzie Jordanu. Urzdzi te
w niej...? (moe otarz z baldachimem) witej pamici biskup Iwan, piknie wyto
czony z drzewa pozacany wewntrz zewntrz, podziwu godny«. — Wspomnie tu
trzeba o katedrze Samborskiej monasteru w. Spasa, ciosowej fundacyi Lwa z k. XIII w.
i

Tylko wiey

przeciwko

i

i

i

i

i

i

i

i

i

e

oprócz wpywów zewntrznych, idcych
którym
z
Ru halicka zostawaa cigle w oywioz krajów katolickich lub z
nych stosunkach, rozwina ona w tym czasie wasn czynno artystyczn na
to w znacznej mierze zapomoc budowniczych, mularzy
szerok skal
kamieuczniów wasnej szkoy. I tak naprzykad imi artysty Awdija, który
niarzy
wyrzebi pikne portale cerkwi w. Jana w Chemie, jest w kalendarzu aciskim
nieznane, natomiast wici je kalendarz grecki (19 listopada). Zatem wspomniany
rzebiarz, jeeli nie by Rusinem, by obcokrajowcem greckiego obrzdku, chocia
najprawdopodobniej uczniem szkoy halickiej. Jest to rzecz ciekaw charakterystyczn ze wzgldu na osob twórcy tej romaskiej rzeby, któr opisuje kronika, o tyle,
jedyny, po imieniu nazwany, artysta nie by czowiekiem Zachodu, lecz Wschodu.
takich artystów w Haliczu
Wobec tego mona si spodziewa,
w Chemie byo
wicej.
roku 1246 1253 dwaj delegaci papiescy do chana, Piano-Carpini Rubruquis,
zastali w niewoli tatarskiej dwóch ruskich majstrów, (niezawodnie szerszej sawy),
jednego jubilera'). Ale musiao ich by tam niemao, gdy
jednego budowniczego

Z powyszych opisów wynika,
Kijowa,

i

i

—

i

e

e

W

i

i

i

i

e

kronika podaje,
do Danily przybywao z niewoli tatarskiej wielu najrozmaitszycli
majstrów, siodlarzy, uczników, kunierzy »kowali«, kujcych elazo, mied srebro.
Cay powyszy opis kroniki, aczkolwiek wyrazisty, zawiera atoli
ciemne
kroniki te doszy nas tylko w odpisach i
miejsca, dlatego,
ich autorowie operuj niekiedy wyrazami ogólniejszego znaczenia, wreszcie dlatego,
opisom tym
brak cisoci. Tu specyalnie naley podnie to miejsce, gdzie autor kroniki, niezawodnie mnich jaki, opisuje drzwi cerkwi w. Jana w Chemie. Miejsce, dla poznania
sztuki ruskiej ciekawe, ale nie
jasne. Niewiadomo, czy
wzory te, wyryte przez
niejakiego mistrza Awdija« odnosz si do drzwi, czy do kamieni, którymi te drzwi
byy oboone. A ju wcale niewiadomo, co chce wyrazi kronikarz w bezporednio
nastpujcem zdaniu: »prylipy ot tvsich szaroiv i zata<i. Zdaje si,
dotyczy to
dwuskrzydowych drzwi, które byy bronzowe albo elazne, kute,
odpowiednio
ozdobione zapomoc pomalowanych wyzacanych ozdób w rodzaju rozet (prylipy).
Dawny zwyczaj zaopatrywania
w drzwi elazne, odlewane lub
kute, w architekturze chrzecijaskiej stal si niemal regu bez wyjtku.
uywaa prawdopodobnie silnych drzwi, na miejscu kutych i w te zaopatrzon bya
kada murowana cerkiew, zwaszcza gówna, która z natury swojej bya obronn
i suya za ostatnie receptaculum zagroonego grodu. Takiemi byy po grodach
stoecznych katedry, po miastach mniejszych — cerkwie klasztorne lub parafialne. I tak, midzy innemi, o drzwiach elaznych
wyzacanych syszymy w katedrze Bogarodzicy
i

i

i

e

e

i

e

do

e

i

i

wity

Ru

i

')

E)Ke^o;^HBK•B

B.iafl.

ry6. CTar. KojinTeTa, Bbin. III, str. 313.
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we Wodzimierzu na Woyniu, dokd skrya si reszta oblonych i bronia si z powodzeniem, gdy »cerkiew miaa drzwi silne, któryci nie mona byo wysiec*.

W Bogolubsku, w owym zalku carstwa moskiewskiego, Andrzej Bogolubski, zakadajc dla siebie ten zamek, zbudowa w rodku cerkiew kamienn Bogarodzicy
» wspania
i5rzecudn«, a jej troje drzwi »zatom e kowano<, albo jak si mówi na
innem miejscu »zootom ustroi«. Nawet w Rostowie suzdalskim, wedug kroniki awrentijewskiej, do i^iknej tam cerkwi ciosowej Bogarodzicy w 1231 r. biskup tamtejszy
i

s

na poudniowej stronie*')Cyryl »doda przeliczne drzwi cerkiewne, t. z w. Zote, co
Wszystko to razem pozwala nabra przekonania sdu o rodzaju stylu drzwi
cerkiewnych, jakich uywaa architektura szkoy halickiej. Tego rodzaju drzwi kute,
wyzacane i zdobne ornamentyk, na wierzchu przygwodon, posiadaa ponad
jak widzielimy w poprzewszelk wtpliwo warowna katedra w Haliczu, któr
dnim rozdziale — mona byo zmusi do poddania si tylko pragnieniem lub
nam
godem, a nadto wiele innych cerkwi ciosowych w Haliczu, których miejsca
wocianin
-)
opowiada
Pewien
mi,
Pantalemona.
w.
cerkiew
te
znane, a moe
przed
laty
70
drzwi
elazne
wyora
ojciec
jego
w pobliu ruin pod
do piwnicy; drzwi tych
ksidzu parochowi w Zaukwi, który mia ich
i odda je
kadym razie jednak jest
wszake na wskazanem miejscu ju nie znalazem.
przemys kowalski w dawnym Haliczu kwit niezmiernie, poniewa
rzecz pewn,
wszdzie po polach, przy ruinach, a zwaszcza w niektórych specyalnych miejscach
spotykamy bardzo duo odpadków przetopionej i'udy, uli itp. ladów po kuniach.
Styl i rozpowszechnienie drzwi elaznych w wiekach rednich wszdzie w Europie
byo jednakowe, a przynajmniej bardzo zblione do siebie, z t tylko rónic,
we wschodniej Europie takie drzwi byy przewanie kute i ubosze
gdy na Rusi
w ornamentyk, to na Zachodzie czciej odlewane bogatsze w ornamentyk wszelpónocnych, rzeczywistych
kiego rodzaju 3). Liczny poczet zwierzt poudniowych
lub fantastycznych, zanim obieg ciany romaskich kocioów pod pretekstem,
»wszelki ywio chwali Pana Boga«, wystpowa przedewszystkiem na tych drzwiach.
obrczami
Ich motywy ornamentacyjne z charakterystycznemi gowami Iwiemi
traktowanie,
stylistyczne
przynajmniej
ich
Tiirgriffe),
a
w paszczy (Tiirklopfer i
ich styl romaski znaczy w gruncie rzeczy to samo,
wszdzie byo podobne, tak
co styl bizantyski, oparty na podstawie helenistyczno-rzymskich przeytków. Szereg
drzwi spiowych np. Korsuskich w katedrze w. Zofii w Nowogrodzie, w katedrze
gnienieskiej*) szereg innych, zestawionych w nowowydanem dziele W. Schmitza^)
przemawia równie za Wschodem, jako ojczyzn sztuki chrzecijaskiej, co te na
i

i

—

s

i

Dbrow

e

uy

W

e

e

i

i

i

e

i

e

i

innem miejscu niniejszej pracy w zakresie konstrukcyi, architektonicznych form
ornamentyki mielimy sposobno podnie i skonstatowa.
A zatem XII i xill st. stanowi istotnie »zoty wiek« sztuki halickiej.
i

) Kronika
^)

Hry

Ksi

hip.

i

awreut. pod

r.

1161, 1194, 1259.

Kwani] w Zalnkwi.
Wodzimierz na Woyniu, syn Wasylka

a bratanek Danila, wsawi si wielkiem popiewyposaa we wszelk dekoracy. ozdob,
cerkwie
i
raniem sztuki w kadym kierunku, budowa
odlewa dzwony i drzwi. Kronika woypotrzebne;
cerkiewnego
do
uytku
przedmioty,
w aparaty
')

i

sko-lialicka nie

moe

si nachwali dziaalnoci

tego ksicia, i pod r. 1288 pisze
dweri solja midianyja; ...polja e

kulturalnej

sosudy filuehnyje srebrjanyje skowo,
e ne hyst' w wsej enili .."
koty dyumy
Das Kirclienportal, Jena 1901. - Dr G. Dehio n
') Edwin Redslob:
Die Denkmaler der deutschen Bildhauerknnst. Tabl 1 i 2.
Deutseilands, Trier
5) Wilhelm Schmitz: Die mittelalterlichen Tueren
..i

innenii: ,...i

slyszanijem, takich

Dr

G.

1905.

midzy
i

koto-

von Bezod^
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giup

bizantysko-

romaskicli.
Architektura wsclKulnioruska.
a)

—

—

Architektura rosyjska.

Ai-clut<»ktiira

Architektura poudniowoslowiaska.

wschodnioruska (ukraiska).

Odrbne do pewnego stopnia samoistne stanowislio architektury lialickiej,
omówione w poprzednim rozdziale, uwydatnia si najlepiej na tle otoczenia. Mimo
znacznego kosmopolityzmu w budownictwie, cerkwie halickie nie s bezwzgldnie roi

s

jednak czysto
gdy maj duo zasadniczych cech bizantyskich; nie
bizantyskiemi, poniewa istotnie przypominaj co z form i urzdze romaskich*.
aby jeszcze
Wreszcie nie mona ich przydzieli do adnej z grup mieszanych,
tej
strony,
z
której
nawet
z
to
mogoby
niezaleno
si
najwicej
ich
lepiej wykaza
cechy
architektury wschodnioruzdawa prawdopodobnem, podani tu najwaniejsze
poudniowosowiaskiej, poniewa te, zwaszcza dwie grupy ostaskiej, rosyjskiej
tnie, chocia w zasadzie bizantyskie, ulegy take znacznym wpywom zachodnim.
Jeeli z której strony budownictwo halickie, z cerkwi w. Pantalemona, mogo
zalene, to przede wszystkiem od Kijowa, wielkiego rodowiska kulnajbardziej
by
tury i pastwowoci ruskiej, od tej wspaniaej stolicy, skd promienie wadzy polikultury docieray do najdalszych zaktków pastwa. Nadto
tycznej, cywiizacyi
Halicz z Kijowem zostawa od dawna w bezporedniej stycznoci, jako jego gówna
komora solna'). Std prof. uszczkiewicz, piszc swoj rozprawk o cerkwi w.
Pantalemona, wskaza na jej pokrewiestwo z zabytkami Kijowa-).
przedstawia si jako dzieo pópowiada on
^Kocióek w. Stanisawa
górn z dachem, fronniejszemi restauracyami zmienione, nowsz jest caa
tonami i sygnaturlc zewntrz, a sklepieniem wewntrz; a to, co jest bez zaprzeczenia
pierwotnem w budowli, nosi charakter stylowy romaski, a w planie jest cerkwi
prawosawn, w rodzaju najstarszycli klasztornych cei'kwi kijowskich
Sd prof. W. uszczkiewicza nie jest trafny. Zbadawszy osobicie zabytki
Kijowa i Czernihowa, jakote Halicza, myli o wpywie architektury naddnieprzaskiej na Halicz i jego szko, w szczególnoci za na cerkiew w. Pantalemona
wcale nie podzielam. Midzy pomnikami obu grup zachodzi dotychczas podobiestwo o tyle, o ile obie one nale do wielkiej dziedziny stylu bizantyskiego.
Architektura Rusi waciwej, to jest tego obszaru, który zamieszkuj Rusini,
jako osobny naród sowiaski, mianujcy si te maoruskim lub ukraiskim, anazgodnie z samoistn pastwowoci tego narodu do poowy XIV wieku,
logicznie
si jak najcilej ruch budowlany, dzieli si na dwie grupy: na starsz —
z któr
wschodniorusk czyli greck, w pierwszym okresie pastwowoci, na czele której

maskiemi,

i

i

i

i

—

—

cz

.

—

i

wie

sta Kijów,

i

modsz

— zachodniorusk czyli grecko-rom ask ,
stan

w drugim

okresie

jego dynastya. Obie grupy wyrosy
pastwowoci, gdy na jej czele
wród odmiennych warunków historycznych, zatem charakter i istota ich stylu
i

struktury nie

Cerkwi

byy

')

')

z

Takim wystpuje Halicz
i

i

jednakowe.

tego rodzaju
pie kijowsko-czernihowskiej

halic. 1164

Halicz

kwadratowym planem,
czyli

w

co

wschodnioruskiej

»Pateryku peczerskim«

ju

koció w. Stanisawa, w

na pocztku XI

w., oraz

w

1170.

"Koció w. Stanisawa pod

gru-

spotykamy bardzo mao. Tam

Ha!iczem«. (Sprawozdania Komisyi,

Kraków

1884, II, 5).

kronice
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Z

reguy kwadrat

a

w

z

pleciona wowem
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trzema apsydami jest przeduony o przedsionek (narthex),
zaoeniu, o piciu apsydach, jeszcze o jedno przso, tak,

o

na wszelki wypadek, czy to w trzynawowem, czy w picionawowem zaoeniu, kwadratowy plan murów magistralnycli przeduony jest zawsze o przedsionek.
Kwadratowe pola po obu stronach przedsionka, naprzeciw naw bocznych,
mieszcz w sobie schody, urzdzone na sklepieniach, okrcajcych si spiralnie dokoa potnego, murowanego supa, z wyjciem na empory i na strych (katedra w.
Zofii, Spa, Wydubycki monaster, Zotowerchomichajlowski sobór w Kijowie, a Spaso
Preobraeska katedra i Jelecki monaster w Czernihowie). Te kwadratowe pola
zakoiiczone kopuami na wysokich tamburach, które
przedsionka w elev/acyi
wynoszc si ponad sklepienia beczkowe, odgrywaj tam tak sam rol, jak wiee
przy fasadach romaskich. Katedra w Czernihowie, prócz piciu kopu, otrzymaa
jeszcze potem dwie rzeczywiste wiee okrge, przystawione do korpusu po obu

s

e

owe kwadratowe pola
znamienny godzi si take podnie,
niekiedy z prowystpuj
mowa,
tu
których
przedsionka,
o
lub wiee na obu kocach
jak w kocioKijowie)
tak,
Berestowie
w
stoktnej masy (np. Sofijski sobór Spa na
stronach. Jako fakt

i

z'

r
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katedra

Kijowie.

Tam

filar

i

kolumna

poczyy si

i
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zespoliy

z

sob w

nie-

e

cao

trudno sobie wyobrazi lepszy i bardziej
do tego stopnia,
organiczny zwizek dwócli osobnych architektonicznych caoci. Nie tylko bowiem
okrge kolumny zrosy si z kwadratowym filarem w jednolit podpor, ale w dokapitelu
jedatku obdarzyy go swoj baz i kapitelem. Skadowe czci tej bazy
dnakowe: prosta pojedyncza kwadratowa pyta suy u spodu za plint, w górze za

rozerwaln

s

i

i

za okrgy krek wystpuje w

abakus,

jako thorus,

dole

w

górze jako echinus.

zbarbaryzowana, która sabo przyForma, co prawda, nie wybredna, uproszczona
ale zato ciekawa.
pierwowzoru,
klasycznego
formy
idealne
pomina
bizantyskiej zaliczy trzeba
struktury
przeytków
Do rzadkich archaizmów
>trby« w niektórych cerkwiach, stosowane przy póniejszych restauracyach celem
wyprowadzenia bocznych kopu t. j. ich tamburów z kwadratowej podstawy (fig. 76).
i

i

s

Obie grupy architektury ruskiej róni si midzy
a n k t u a r y u m.
pytkie
Pókola trzech apsyd cerkwi halickich

s

Fig. 76.

Trby

i

trójkty z XVI w. w cerkwiach kijowskicli, staz kwadratu do omioboku w elewacyi kopu;

6,

u

w.

Cyryla,

c

trba

i

jej

przekrój

w Michajowskim

i

e

tak rozmieszczone,

ich

Schemat sanktuaryum
ukraiskich kijowskoczernih. grupy. (X, XI i XII w.)

Fig. 77.

cerkwi

nowice przejcie
rt,

sob odmienn formacy

soborze.

s

oddzielone od siebie wnkami. Tego
cylindry nie tylko nie stykaj si z sob, ale
Tam cylindry apsyd
kijowsko-czernihowskiej.
nigdy nie bywa w architekturze

s

s

e

wspieraj si
niezupene
ich hemicykle nazewntrz
tak blizko ustawione,
przenawzajem, przez co w planie wygldaj jakby zronity trójli (fig. 77).
zamiast zwikszonej gruboci
dueniu za zbiegaj si razem w ten sposób,
apsyd o takiej samej
przegrody
rezultacie
w
daj
Pantalemona,
muru, jak u w.
wschodnioruskie
apsydy
Prócz
tego
magistralne.
ciany
gruboci murów, jak maj
tak samo
boczne
stwierdzi,
naley
bywaj pókoliste i wieloktne, przyczem
Natomagistralnych.
wysokie, jak apsyda rodkowa, to znaczy, jak cay zrb cian
rodkowej
tylko pókoliste, a nadto boczne od
miast apsydy zachodnioruskie
i

W

e

e

s

s

s

znacznie nisze i).
Promienie, którymi
halickich,

wychodz

z

s

zakrelone hemicykle wszystkich trzech apsyd cerkwi
trzech punktów na jednej linii. Ich pócylindry, tak samo jak

Zupenie podobne do apsyd cerkwi w. Pantalemona, posiada katedra w Gurk
Stuttgart- Wien 1856, Bd.
(Mittelalterliche Kunstdenkmale des ósterreich. Kaiserstaates,

w

Karyntyi

I,

Lief. II,

>)

176-196).
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wznosz si w naleytem

oddaleniu od dwóch najbliszych filarów
rodkowych, z którymi
tylko w górze spite ukami, tak, jak reszta cian dokoa.
Tymczasem w architekturze naddnieprzaskiej rodkowa apsyda wyskakuje z powród bocznych apsyd na wschód, jest wyduon; zreszt pókola wszystkich
czsto wyduone, ich podstawy, a zwaszcza podstawy pókola rodkowego,
apsyd
od
nie zawsze uwydatnione w planie przez odpowiednie odstpy, a co najwaniejsza,
inne ciany,

s

s

a

e

s

do obu najbliszycli filarów pod kopu
poprowadzone
hemicyklów wewntrz
dwie ciany. Wskutek tego j^rezbiteryum przed gównym otarzem stale jest oddzielone przepierzeniem od bocznych apsyd, od >prothesis« i diakonikon< z któremi
niekiedy bardzo wysokie przejcia. Na odmiennem urzdzeniu sanje tylko wzkie
ktuaryum polega zatem jedna z najbardziej zasadniczych rónic,
jaka zachodzi midzy cerkwiami Halicza i Kijowa, chociaby

cz

,

i

lylko

w samym

planie

(fig.

77).

Za przykadem architektury bizantyskiej, cerkwie naddnieprzaskie ornamentyk swobodn szafuj nader ogldnie, w przeciwiestwie do gustu architektury zachodniej.
Najczciej zdobi je tylko ornamentyka architektoniczna, bez
której adna budowla stjdowa obej si nie moe. Twoi'z j
najczciej linie, gzymsy, cokoy, fryzy arkadkowe, krzye
rodkiem gór pod okapem, pilastry, laskowania, framugi itp.
rzeczy, wyprowadzone z cegy, albowiem tylko tego materyau

li

i

Fig. 78.

Krzye

z

uywaa

cegy

na cianach cerkwi \v.
Bazylego w Kijowie
(XII wiek).

architektura starokijowska.

pomników tamtejszych

Na strychach niektórych

oglda mona

jeszcze oryginalne
szcztki tej ornamentyki, ciekawe krzye, gzymsy, wspaniae
framugi niby lepych okien, pojedynczych, podwójnych lub
framugi te ocalay w swoim pierwotnym, wcale niezmienionym

A e
std mona wnioskowa o pierwotnym wygldzie tych gmachów (fig. 78).
Majc na uwadze wszystkie dotd istniejce pomniki Kijowa Czernihowa,
mona stwierdzi, e motyw zdobienia cian cerkiewnych nazewntrz w tamtejszem
potrójnych.
stanie,

i

budownictwie by ogólnie przyjty
jak najbardziej rozpowszechniony. Apsydy,
fasady i tambury kopui, od dou do góry naokoo, byy wszystkie oywione oknami,
a jeszcze bardziej temi framugami, spitrzonemi niekiedy nad sob w kilku szerepogronemi w cianach za pomoc trz}'krotnych, coraz mniejszych zagbie.
gach
Wielko ich najrozmaitsza.
trójdzielnych framugach (triforia), których najwspanialsze okazy widzie mona w Zotowerchomichajowskim soborze na strychach
póniejszych przybudowa, framuga rodkowa, przewyszajca dwie boczne, ma wysokoci 5 m. Grupj' tych framug okien
rozstawione w ten sposób,
zawsze
zajmuj jjrawie
przestrze midzy dwoma pilasirami, a gdy zwaj^my,
kade prostopade pole midzy pilastrami miao po kilka takich grup, spitrzonych
nad sob, gdy zwaymy waciw im proporcy, symetr}', charakterystyczne ich
stopniowe zagbienie w cianach, wskutek czego kada framuga po trzykro obrysowan bya efektem wiate i cieni, to dopiero w czci bdzie mona uprzytomni
sobie niezwyky ich powab
urolc i ten cudny nastrój, jaki bya w stanie wywoa
ta potna, wzniosa
do pewnego stopnia, egzotyczna architektura na Rusi.
Najwspanialej pod tjnn wzgldem przedstawiaj si apsydy katedry Sofijskiej
w Kijowie, poniewa z tej strony nic jej nie zasania. Inne bowiem, jak Zotowerchomichajowski sobór, Peczerska awra, Spa na Berestowie, oglda mona tylko na
strychach i^óniejszych przybudówek. Reszta zabytków ucierpiaa wskutek restauracyi.
i

i

i

W

i
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s

e

e
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Czernihowie pikny okaz stanowi Spaso-Preobraeski sobór i Jelecki
Wszystko to oczywicie stoi jak najdalej od cerkwi w. Pantalemona
w Haliczu. System tego rodzaju oywienia cian framugami stosowany by powsze-

Natomiast

w

monaster.

w dalszych krajach oryentalnych, skd zosta przeszczeOarogrodzie
najwierniejsz kopi cerkwi carogrodzRu. Cerkwie bowiem kijowskie
kich tego gatunku, co w. Teodozy z IX X wieku, teraniejszy meczet Gul-Djami

w

chnie

i

s
—

piony na

i

inne

^).

jakie dotd jeszcze ocalay, zaszy
niejedno zgino bezpowrotnie, jednak
te nawet drobne szcztki
niegdy take tym surowym zabytkom Kijowa
ornamentyki artystycznej wiadcz,
nie by moe obcy wdzik bardziej subtelny.
muzeum przy Brackim monasterze
»na Podole« przechowuj si due marmurowe kapitele korynckie, znalezione w ziemi
przy jednym z soborów kijowskich. Na dziedzicu przy Sofijskim soborze ogldadwie ogromne kolumny-monolity z biaego marmuru, których gadkie trzony,

Chocia na pomnikach wschodnioruskich,

rozliczne zmiany

i

i

e

W

em

wydte

gboko

zapuszczonemi na obu Icoiicach elaziwami,
kapitele.
teje katedrze, zbudowanej
w latach 1018 1033 za ksicia Jarosawa Mdrego, znaleziono w ziemi fragmenty
freski.
marmurowej balustrady (canceliae), a pod tynkami przepyszne mozaiki
Biay prokonnezyjski marmur z fabryk w Cyzicus wiadczy najlepiej, skd sza ta
spucizn dawnej Helwysoce artystyczna rzeba kijowska, przepojona tradycy
Wodzimierz Wielki, gdy 988 r.
lady. Opowiada to zreszt wyranie kronika,
Ru, pocz budowa w Kijowie i po innych miastach liczne cerochrzci siebie
murowane,
do tych ostatnich, jak nakwie, drewniane (poweli rubyty certwy)
przykad do pierwszej katedry Dziesicinnej, sprowadzi majstrów greckich z Carogrodu (posaw, pryioede maslery ot Hrek^). Zwaszcza rozpocz si oywiony
ruch w budownictwie drewnianem i jeszcze przy kocu X wieku nabudowano
w r. 1017 popaliy si cerkwie
niemao w samym Kijowie, gdy kronika donosi,
nie dochowa si aden portal w dawnym swoim stanie.
w Kijowie. Szkoda,
Wejcia wszdzie porozbierano, rozszerzono, pozastawiano, lub zabudowano.
na nie zwrócon bya uwaga budowniczych, o ile na to pozwalaa ceglana
moe,
technika lub sprowadzony marmur, poniewa estetycznie urzdzone wejcia posiaday ju najstarsze kocioy na Wschodzie. Dawnym moe by tylko portal w Jeleckim monasterze. Ten w wikszych rozmiarach powtarza tylko motyw framug
okiennych, zapadajcych si w cian trzema stopniami (fig. 79).
Obie grupy staroruskie, kijowska i halicka, róni si jeszcze materyaem
technik. Materyaem murów wschodnioruskich bya prawie wycznie cega,

nieco

wskazuj,

e

(enthasis),

z

miay odpowiednie bazy

W

i

—
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i

e

i

i

i

e

e

By

e

i

zachodnioruskich
')

wycznie kamie

(cios).

Ch. Diehl: Manuel d' Art Bizantin, fig. 407.
O powstaniu pierwszej katedry w Kijowie tak pisze

la wren ti j ewsk a pod r. 989:
^epKOB (KaMetmyio = I. Ch.l npeCBSTbia
II Ha-ieuniEO we sAaTri, n hko creoHia BHHta IcokohBoropo^ima, nocaaB-b npnBCfle MacTepw
laiiia 3n/KK)ine = R. T.), yitpacn lo nrcoiiaMn. vi nopynn H) Hacracy KopcyHHHimy (t. j. biskupowi, którego, pO
sob z Korsunia) n hobm KopcyHtswoim chrzcie lubie z siostr cesarza bizantyskiego, zabra
CKMa npncTaBii cjiyMma w\. Hci, Bflaai, Ty Bce, eace ó-b Baa.ai. bt. Kopcyiiii, hkouu, n ci.cyfli (i;epKOBHbia) h icpeCTwi'. — Dalej pod rokiem 996: uBojioflHMept, Enfl-feEt HepKOBt CBepmeHy, BraeA-B B-b UK) H noM0.nncH Bory r.na-)
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nM'bnLe Mnoro«.

Peeski.

20

J PELENSKl:

154

ARCHITEKTURA HALICZA

X — XIII wieku bya fabrykowana na miejscu, z gliny kijowskiej,
zawierajc w sobie najmniej elaza, jak bya niegdy tak teraz po wypaleniu
jest koloru ótego i odznacza si niezwykym hartem, a dobyta z fundamentów X
wieku, dzwoni jalt nowa. Nie moemy tu zapuszcza si w szczegóowy rozbiór
techniki tego wyrobu, zaznaczymy jednak,
by on dawniej wicej skomplikowany
ni teraz, czemvi zawdzicza swoj trwao. Glina bya dobrze obficie przemieCegta kijowska

która,

i

e

i

gruboziarnistym piaskiem i wirem (kwarcem), branym z koryta Dniepru.
Najstarsza cega kijowska jest cienka
kwadratowa. Jej grubo wynosi tylko
2 2'/2 cin, a
boku okoo 30 cm. Tak jest ona wanie w fundamentach cerkwi
Dziesicinnej, odkopanych za mojej bytnoci w Kijowie w 1908 r. przez delegatów Komisyi archeologicznej z Petersburga, dalej w nieistniejcej ju cerkwi w. Ireny, w ruinach 'Zotej bramy«
wszystkich na zamku ksicym. Zwolna, z biegiem XI XII stulecia, przybiera ona coraz bardziej na
gruboci z kwadratu przechodzi w prostokt. Zabytki Kijowa
Czernihowa dostarczaj materyau do okazania cakowitej
skali tej ewolucyi ceglanej techniki,
ju w drugiej poowie
XII wieku mamy typ cegy w ksztacie
grubej, prostoktnej pyty (37V2 X 25 X ^^1% albo 672 cm). Boki jej
zawsze
podcite skonie tak samo, jak emaliowanych kafli halickich,
których w Kijowie spotykano dotd niewiele. Za to w Kijowie,
w ruinach cerkwi Dziesicinnej, znaleziono o wiele starsze od
halickich kafle, w ksztacie
duych kwadratowych pyt
niezawodnie do wyoenia cian
(25X25 cm), jakie
(przynajmniej w sanktuaryum), z ciekawym ornamentem, który
uwaaj niektórzy za monogram fundatora (fig. 80 a, 6 i str. 57).
Prócz cegie zwyczajnych, wypalano take w Kijowie
wyjtkowo olbrzymie cegy dla specyalnego uytku, dowodem
czego
dwie ogromne cegy kwadratowe (70 cm X 70 cm),
odpowiednio grube, w rodzaju plinty lub abakusu. Obie znaleziono przy Zotowerchomichajowskim soborze zoono w muzeum przy Brackim monasterze. Niebawem, w okresie litewskim, cega wydua si grubieje jeszcze bardziej, w stosunku
36X16X572 cm, ten ksztat ju nie znika, lecz ustala si po pewnem wahaniu.
Prócz cegy prostoktnej, t. j. kwadratowej
podunej, wyrabiano jeszcze
ceg, na jednym kocu prostoktn, na drugim za kolist lub klinkow.
Te formy byy potrzebne do wyprowadzenia laskowa, wszdzie, gdziekolwiek mogy
mie zastosowanie na apsydach, tamburacii, filarach, zewntrz wewntrz, jak to najlepiej mona stwierdzi na strychu na tamburach cerkwi w. Cyryla »na ukianówce*
pod Kijowem, Ztotowerchomichajowskiego soboru, i innych w Kijowie Czernihowie.
Taka cega dwojakiej wielkoci znajduje si przy cerkwi »Spas na Berestowie«,
niegdy ogromnej, z której atoli pozosta tylko przedsionek ten od XVII w. suy
za cerkiew. Przy wznoszeniu murów
laskowa prostoktny koniec tych cegie zatapiano w murze, z którego wystaway tylko swoim drugim kocem, jako krek
trójkt, jeden nad drugim naprzemian. Tak powstaway wysokie i smuke laski*
cerkwi naddniepi*zaskich w swojej surowej formie, pokarbowane wskutek rónicy,
jaka zachodzia midzy pókolem
klinem. Owe karby miay swój cel przeznaczenie.
Chwytay bowiem i przytrzymyway wybornie warstw zaprawy mularskiej, przez
któr surowe laski otrzymyway wygld okrgych, przyrosych do muru pókolumienek. Wielko takich cegie, nawet w jednej
tej samej budowli, bywa dwojaka
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od rozmiaru lasek, które miaa otrzyma budowla, a

te,

sto-

sownie do swego miejsca, nie mogy by jednakowe (fig. 80 c, d).
Nie mniejsz rol od cegy przy wznoszeniu tamtejszych murów odgrywaa
zaprawa mularska. Podczas gdy w Haliczu, przy starannie obrobionych ciosach,
rola jej bya zredukowana do minimum
stosowana gównie do spajania otoczaków
w fundamentach, w Kijowie stanowia ona budulec. Zaprawa mularska w Haliczu
preparowana bya z wapna, piasku i wiru, zbieranego w omnicy, ukwi lub
Dniestrze; Kijowie za w Czernihowie z wapna, tuczonej cegy, wiru, wgla, somy,
lub chróstu. Do rozczynu suya nie zwyka woda, lecz wywar ze zboa, którego
si lady te znajduj '). Z wiekami ta mieszanina zakrzepa stwardniaa do tego
stopnia,
naprzykad zaprawa z fundamentów jakiej nieznanej budowli z X wieku
na zamku ksicym, obok Dziesicinnej cerkwi (w ogrodzie obywatela Petrowskiego),
które niektórzy uwaaj za szcztki paacu ksicego
jest tak twarda,
sprawia
wraenie prawie naturalnego konglomeratu, zabarwionego na róowo, wskutek znacznej domieszki tuczonej cegy ^).
Fundamenta najstarszych cerkwi kijowskich sporzdzone
przy zastosowaniu
techniki rzymsko-bizantyskiej, rozpowszechnionej
po Europie, techniki zwanej
i

i

i

e

—

e

s

do

Fig. 8U.

Cega rusko-bizantyska

z

X — XII

wieku.

wan

opus eniplecton, w której zaprawa mularska odgrywa bardzo
rol. Boki fundamentu, przy zastosowaniu tej techniki, ukadano z duych erratycznych kamieni
z cegie, spajanych zapraw, rodek za, który by próny jak ób, zalewano gstym
rozczynem wyej opisanej mieszaniny. Do tego wrzucano drobne kamienie, wir,
gruz, kawaki cegy
ubijano. Na tym fundamencie, co w rodzaju dzisiejszego
i

i

') Stara powie o budowie w. Sofii w Konstantynopolu tak opisuje preparowanie bizantyskiej
zaprawy mularskiej; »W nowych kotach gotowano jczmie, zamiast wody,
z tj'm wywarem mieszano wapno
glin (na Rusi tuczon cegle); w tego rodzaju lepki klcjowaty ukrop wrzucano do
tego kota z jczmieniem pocite (gazie) wierzbowe, aby nie by (wywar) ani zanadto gorcy ani
zimny, tylko ciepy, gdy powinien by lepki,
wtenczas trzyma jak elazo^. (IlaMaTHnicH spee. naci.nieHHocTii LXVIII). —
Podobna zaprawa
w innych grupach. Goubiski niepotrzebnie ujjatrywa
w tem wpyw techniki od strony Bugarów nadwolaskich (Ict. nepKBii I. 2'' str. 89).
') Szcztki tych fundamentów
oddalone okoo 50 m. na pónoc od cerkwi Dziesicinnej znajduj si nad samym stokiem góry zamkowej, na parceli budowlanej, po której splantowaniu, znalazy si teraz wysoko, niemal w pozycyi wiszcej. To uatwio nam ich zbadanie. Pokazao si,
byy one zaoone na palach, z drzewa prawdopodobnie sosnowego, którego odbicie zbutwiae, jak
pajczyna wte, resztki spodnia warstwa zaprawy mularskiej najwyraniej dotd przechowaa. Jeeli
za coraz póniejsze zabytki starokijowskie zawieraj coraz mniej cegy tuczonej w zaprawie mularskiej, a zaprawa fundamentów, o których tu mowa, zawiera jej najwicej, std wniosek,
mur ten
musi by ze wszystkich najstarszy. Nie pochodzi on z cerkwi, bo kierunek jego za tem nie przemawia. Przypuszczam, e pochodzi moe z zabudowa pierwotnego kryosu, albo dworu ksicego,
albo z urzdze fortyfikacyjnych,
w obu ostatnich wypadkach odnosi si moe jeszcze do okresu
pogaskiego.
i

i

i

i

i

s

i

e

i

e

i
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wznosiy si ciany wycznie

zaprawy mularsl<iej naprzemian,
z cegy
Warstwy
warstwacli.
cegy byy naprzemian to wyjednalfowo
grubycli
prawie w
suwane, to cofane na Icillia centymetrów, wsl<utelf czego mury w surowym stanie byy
na powierzchni szczerbate, celem lepszego umocowania na nicli tyniiu (fig. 81 b, c).
Najstarsze budowle wsciodnioruslce byway i nietynkowane, tylko owe karby
murów starannie wypeniano delikatnym tynkiem róowego koloru, specyalnie
tartej cegy, doskonale wygadzonym na
w tym celu sporzdzonym z wapna
powierzclini i zrównanym z warstwami wysunitycli cegie, któryci czoa zatrzymyway nadal swój naturalny kolor. Wskutek takiej techniki bizantyskich majstrów,
fasady bawiy wzrolc widza szczegóhiie agodn i dobran gr kolorów, dwóch naprzemian po sobie nastpujcych warstw materyalu: ótego, jako naturalnej barwy cegy
bladoróowego, nieco szerszych warstw tynku (fig. 81 cl, e). Technika ta wyrobetonu,

i

i

i
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'/////m/M/t/fMfS^iWISSlISS^SSSIlSSSSfWIII^^^^^

unr

MWD

•

STOSUNEK DO INNYCH GRUP: GRUPA ROSYJSKA
Ale zapatrywanie to nie wiele przemawia do przekonania,

wania na

ta
z

poniewa

bez

ruszto-

mona wyprowadza sklepie a do ich zamknicia
ma moe raczej ródo w odmiennym materyale. Cios na

krynach

czem. Rónica
diodzie dawa
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nie

natury

mono

rzeczy

klu-

Za-

wyprowadzenia regularniejszych uków,

ni cega.
Najciarakterystyczniejszy okaz tego rodzaju pokrzywionycli

uków

znajdujemy

w katedrze Spaso-Preobraeskiej w Czernihowie z poowy XI w. (empory, pierwsze
przso na prawo od przedsionka).
Na tem kocz przegld grupy naddnieprzaskiej, zalenej od Kijowa a wa-

wyraajc

ciwie od Carogrodu,

przekonanie,

e

ta

grupa na l)udownictwo

lialickie

wywara. Pod wgdem politycznym Halicz podniós si
od 1141 r. do stopnia gównej stolicy Rusi zachodniej, a deniem ksit halicldch
byo jednoczy pod swoj wadz poszczególne udziay wynie si na naczelne
stanowisko, chociaby nawet kosztem starego Kijowa, co te do pewnego stopnia
udao si im, zwaszcza Daniie, koronowanemu na króla Rusi. Podobnie rzecz si
miaa pod wzgldem kulturalnym. Wród miast stoecznych na Rusi jeden Hahcz,
przez swoj samodzielno pod wgldem politycznym
kulturalnym, stanowi ró
wnoleg
rywalizujc potg z Kijowem, a najblisze ssiedztwo z Wgrami,
Polsk Niemcami miao na to wpyw nie may. By nawet czas, kiedy punkt polityczny przesun si z Kijowa
spocz na Haliczu ')• Jak przedtem Kijów, tak
potem Halicz nawiza bezporednie zwizki z innemi krajami
w spi'awach kulturalnych zasila si samoistnie. To trzeba odnie przedewszystkiem do budownictwa.
W XI wieku -^od Greków« via Kijów zawis bya w zupenoci architektura
Nowogrodu. Zdaniem niektórych badaczy rosyjskich z pod tego suprematu majstrów greckich wyzwoli si Nowogród ju w XII w.
wyksztaci si na samodzielne artystyczne centrum, nie ustpujce pod wzgldem wietnoci Kijowowi, lecz
owszem, zdaniem ich, >nawet Kijów mógby si by niejednego nauczy od Nowogrodu«. W^ymieniaj wielu majstrów, rodem z Nowogrodu, zasuonych twórców
wspaniaych soborów, w których budowie wida ju pierwsze przebyski samodzielnoci duchowej Rosyan w zakresie budownictwa. Samodzielny pierwiastek twórznaczniejszego

wpywu

nie

i

i

i

i

i

i

i

i

czoci rosyjskiej niektórzy skonni widzie nawet w grupie suzdalskiej, a to w budowlach takich, które (jak naprzykad cerkiew Bogarodzicy na Nerli) uwaane
przez nich za »cuda arcydziea wiata«. Na takiem wanie stanowisku staje nauka
rosyjska w najnowszych publikacyach cennego wydawnictwa zabytków pomników
sztuki rosyjskiej, pod redakcy Igora Grabara: »Istorija russkago iskusstwa« ^).

s

i

i

h)

Architektura ksistwa snzdalskicgo.

Zapatrywanie niektórych badaczy rosyjskich,

e

wpywem szkoy

moe

skiego wyrosa pod
z naszej strony, ale

owszem winno

halickiej, nie

architektura ksistwa suzdal-

te pozosta bez odpowiedzi

by

ocenione z naszego punktu widzenia.
Architektur ksistwa wodzimiersko-suzdalskiego do napadu Tatarów trzeba,
jak si zdaje, podzieli na dwie kategorye: starsz, zostajc pod wycznym wpy»)

M.

Hruszewskyj

:

Ict.

yKpaiim-Pycn, T.

III,

str

1.

postanowi obali mylne sdy o architekturze rosyjskiej, przyjte
za teory Yiollet— le— Duc'a, który zabytków rosyjskich nigdy nie oglda, ani w Rosyi nie bywa.
Postanowi wykaza 'nie barbarzyskie naladownictwo architektury stoecznej bizant3'skiej«, lecz
kiekujcy w niej od XII wieku samodzielny geniusz rosyjski.
-)

Wypusk

I,

str.

(i

i

nast.
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sztuki bizantyskiej via Kijów, materyalem, konstrukcy, technik i zasobem
od drugiej poowy XII w., to jest
form do kijowskiej zupenie zblion, i
uwydatnia coraz bardziej renowycli
fundacyacli
od czasu, odkd pocz si na

wem

modsz,

dno

do samodzielnego opanowania pierwiastków.
wpywów obcych, jako
Wodzimierz nad Klazm, Suzdal, Kostów, Perejasaw, Jurjew polski — oto

zultat

zarodek póniejszego carstwa moskiewskiego pastwa rosyjskiego.
rdzenny kraj
byo
to jeszcze zaciszne lesiste ustronie, ówczesny Sybir, jak mówi
XI wieku
l)rof. Goubinskij '). Póno przyja si tam wiara chrzecijaska, aby jeszcze póniej
oddziaa stamtd na dalsze obce plemiona po narzuceniu religii, kultury jzyka
przetworzy je na etniczny materya narodu rosyjskiego (wielkoruskiego). Wszystkie
cerkwie, które tam powstay w XI wieku, byy pewnie drewniane. To samo, z nielicznymi wyjtkami, miao miejsce jeszcze w pierwszej poowie XII w.
I. O pierwszych cerkwiach z cegy murowanych (ku czci Bogarodzicy) w Rostowie Suzdalu, fundacyach wielkiego ksicia kijowskiego Wodzimierza Monomacha,
podaje wiadomo rkopis kroniki awrentijewskiej pod rokiem 1122. Z tych dwu
innemi cerkwiami drewnianemi
cerkwi katedra w Rostowie, któr wraz z miastem
otrzymaa 1214 -).
i szko
odrestaurowan,
zniszczy poar 1161 r., zostaa potem
Wszewood, »i bya jak nowa«.
I katedr w Suzdalu naprawi 1192
Jerzy Dogoruki, który zawiódszy
Wiksz pamitk zostawi po sobie
si w nadziejach zawadnicia Kijowem, po powrocie z wyprawy pragn wywyszy
piciu duych
i
dlatego przystpi odrazu do budowy
swoj dzielnic
Andrzej
nastpca
jego
ukoczy,
czci
murowanych cerkwi, które czci sam
polJurjewie
Gleba), w
Bogolubski 2). Byy to cerkwie: na Nerli (cerkiew Borysa
skim (w. Jerzego), w Perejasawiu (w. Spasa), we Wodzimierzu i w Suzdalu.
Suzdalu i Wodzimierzu
w Perejasawiu.
Z nich pozostay tylko dwie: na Nerli
przebudowaniu
w
z 1230 r.
istnieje
cerkiew
Jurjewie
za
istniej.
nie
typu. Chocia
(kijowskiego)
starszego
Te fundacye zaliczamy do architektury
doznay one wielu zmian przez póniejsze restauracye, chocia ich wzkie dugie
okna przerobiono na szersze nisze, a hemy kopu przybray profil arabski lul>
bardziej zsiady gotycki (Eselsriickenbogen), to przecie caa reszta wymownie
wiadczy o ich kijowskiem pochodzeniu. Co najwyej od kijowskich, przynajmniej
teraz, róni je fryz z cegy, ukonie kantem zrolowanej (Sagefries), czem odznacza
i

i

W

i

i

i

i

ksi
ksi

a

ksic

i

W

i

W

i

Co prawda pewne ródo
z najnowszych czasów^) przypisuje ju cerkwi w Perejasawiu Zaleskim opaskowy
fryz z kolumnad, to, co stanowi wanie tak pikn charakterystyczn cech póniejTostoj
szych fundacyi nastpnego ksicia A. Bogolubskiego; inni za autorowie
—
po»byy
e
podaj,
Kondakow w swoim generalizujcym opisie tych zabytków
ostrowielk
kryte bogat rzebc «). W^szake z wiadomoci tych naley korzysta z
noci, poniewa rzeczy te zjawiy si dopiero na fundacyach Bogolubskiego,

si najbardziej ceglana architektura pónocnych

Niemiec*).

i

—

i

HcTopiH PyccKofi UiepKBH I, 2 polowa, Str. 96.
Kron. hipacka: aToMt ate jilsTb (6669=1161) norop-t l'ocTonb u nepKBn bcii, n cóopiiaH ;;iiBHaa BeJinKaa
i;epKBH CBiiTOfl Boropofliina, hkoh Hce He 6bijio, HnKOJiiiHce iin 6yfleT«.
.no csiepm
3) Kron. awr. 6665=1157 r., hipacka 6666=1158 (oraz troicka i radziwitowska) pisz:
OTua CBoero seJinKy naMsiTb CTBopn, i;epKBQ yicpacn, h jionacTupn nocTaBn n nepKOB CKOHia (bt> IIcpeacJiaBJit ho')

')

BOM^), K>Hce ó^ sajioiKH npeace otbub ero, CBHTaro

Dehio

G.

Bezold: Die

Cnaca KaMeHya.

kirchliohe

*)

G.

*)

Wadimirskija Gubieruskija Wiedomosti

«)

Russkija Drewnosti

u.

v.

w

Baukunst des Abendlandes,

1848, Nr. 32.

pamiatnikach iskusstwa, wyp. VI,

str.

13.

T.

I,

tabl. 317.
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s

a w dodatku róda, skd wiadomoci te zostay zaczerpnite, nie
ani znane, ani
podane. Przeciwnie. Ostatni badacz tych zabytków, Berekow, nie znalaz ladu
podobnej ornamentyki, lecz podnosi ich zupen prostot, t. j. to, co stanowi wanie rys charakterystyczny zabytków kijowsko-czernihowskiej grupy.
II. Zwrot w architekturze wodziniiersko-suzdalskiej zaznaczy si dopiero na
wspaniaych ciosowych fundacyach ksicia Andrzeja Bogolubskiego; fundacyach,
jednakowych wprawdzie z poprzedniemi w j^lanie konstrukcyi, za to odmiennycli
w delioracyi. Ich fasady portale
ozdobione swobodn ornamentyk w postaci
i

s

i

paskorzeb rolinnych

które

figuralnych,

i

uchodz

dowód wjjywów roma-

za

szczyzny, a specyalnie szkoy halickiej.
Z pomników architektury suzdalskiej tej drugiej, modszej kategoryi, zostao
jeszcze kilka, a wszystkie stanowi dziea naprawd pikne, monumentalne i w swoim
rodzaju jedyne.
Cerkiew katedralna Wniebowzicia Najw. M. Panny (Uspienja Bogarodzicy)
we Wodzimierzu (1158—1161) bya ozdobiona wewntrz obrazami, malowidami,
drogimi kamieniami (marmurami) i cerkiewnymi aparatami, a blask piciu pozacaszyjach*, malowniczy fryz rodkowy z kolumienek w rofrendzlami, rzebione lwy na pilastrach t. p. szczegóy ornamen-

nych kopu na wysokich
dzaju przepaski

z

i

okalajce cay korpus dookoa, (o których podaje wiadomo Artleben, Towarzystwo archeologiczne w Moskwie i Berekow), wabiy do siebie wzrok caej pobonej
okolicy 1). Zdaniem wikszoci uczonych
wbrew twierdzeniu prof. Goubiskiego
katedra" zostaa rozszerzona
otrzymaa
kopu, zamiast jednej, dopiero po
poarze za Wszewooda III, w latach 1183 wzgldnie 1185—1189, gdy ten ksi,
przez dobudow innych cian magistralnych, otoczy stary gmach z jego rzebami
i
schowa go jakby w nowy futera 2). Potem odbya si ponowna konsekracya tej
katedry '), co przemawia za tern,
roboty przy niej byy wikszych rozmiarów.
kilka lat potem, 1193, stoeczny gród Wodzimierz nad Klazm nawiedzony zosta
drugim wielkim poarem; pó miasta
14 cerkwi spono, ale zamek z ksicym
tyki,

—

—

pi

i

e

W

i

dworem

i

katedr

ocala,

t

tylko

ostatni,

okopcon,

byo

trzeba

pobieli

wapnem*).

w zupei ornamentacyjnych
do niej podobn druga, chocia moe nieco mniejsza, przeliczna monasterska cerkiew Pokrowy t. j. Bogarodzicy Opiekunki, w tem miejscu, gdzie rzeka
Nerla wpada do Klazmy. Zbudowana (zdaniem prof. Kondakowa i hr. Tostoja
1158 — 1161, za Dobrochotowa i Berekowa 1166—1167) z dziesiciny tego kamienia,
Stylem, planem, zasobem form architektonicznych

noci

jest

')

aa.iojKii

Kronika liipacka (oraz awrentijewska) pod r. 1158 (6666): KHHat ace AH^peK casn. y Bojoahmhph
iepKOB Kajumy CBsTOi BoropoflHUH, iiicima anp^fejiH B'i> 8 A<'"i"i "^ CBsTaro anocTO^a PoflioHa, et. BTop-

HHict; H flaa H MHoro nMtHiH,

H Toprt

CBoiiy-b,

H cTBopH B
ófcicT

TosapT.

Heii eniiCKontio;

i;ppKBn

H yKpacn

(ii

CBHTWji

=
H

B

cBoóoflu

E.)

ropofli.

BoropoflHua

KynjieHfcifl

;^ecHTblH;

CBepmn

Bojio^HMepB 6ojiiu
Bojio;;nMHpH,

u

c-b flaHtjiH,

ate

iepKOBt

8a.ii0yKn,

KaiuuHaH,

—

u

cejia

Jifcnniasi,

5 BepxoB'B,

Dalej

pod

ÓJiaroBfeputiM-B

r.

ii

a flecBTDHti Bt

Bct Bepxbi

aojioTomi.

1161: Tomt. Hce

6oro.iK)6nBi>i3i'B

CTa.fl.-bxi,

yKpacii,

ji-bT^ ;^OKOH'^aHa

KHHaeMt

AH;;peeM'fc;

HKonaMB, a floporbimt jcaMeHieMt óeat uncjia,, h CBCy;;^! ^epKOBbH^.lM^,
H Bepxij ea noaojioTH; Podobnie kronika awrcnt. pod tymi samymi latami dodaje jeszcze: B- jiTo 1161,
noiara 6ucTh niicaTu nepitbi b Bo./iOflnMepH 3o.ioTOBepxaH, a KOHiaiia asryCTa bt. 30.
') D. N.
O xpaMax- BjiaflUMipo-CysA. KiuiiKecTBa XII— XIII b. tTrudy wadim. uczonoj
lo fl,uBuo,

a Miioropa3.inHHi>iMD

Berekow:

archiwnoj kommisii V. 25).
') Kron. awr. i woskres. pod r. 6697
1189.
HcTopia
*) Kron. awr. 119:-( i 1194, hipacka 1192. — IIpoT. BiiHorpaflOBi.:

=

bt. ry6. rop.

B.iia^iiMipIi,

27.

Kaeeflp.

ycnen. co6opa
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Wog

który sprowadzano przez dwa lata rzekami z Bulgaryi nad
na budow katedry we Wodzimierzu, co podaje rliopimienny ywot Andrzeja Bogolubskiego, w tym
monasterze przechowany ')•
Jednym z najwspanialszych okazów architektury suzdalskiej przed najazdem
Tatarów jest sobór w. Dymitra na zamku ksicym we Wodzimierzu, zbudowany
na przeomie XII XIII wieku przez ksicia Wszewooda ^).
Jerzy zburzy dawn cerkiew Bogarodzicy w Suzdalu,
roku 1222
fundowan przez Monomacha, gdy grozia upadkiem ^j, a zbudowa na jej miejscu
now z kamienia, ozdobi marmurem freskami 1233 r. O bogatej ornamentyce
rzebionej wiadcz portale, charaktei^ystyczne opasania fryzem kolumienkowym,
maski po cianach.
bogato rozczonkowane profile okien, jak w gotycyzmie,
Prócz cerlf wi Bogarodzicy we Wodzimierzu, na Nerli i w Suzdalu, oraz Dmitryjewskiego soboru we Wodzimierzu, najwspanialej wykwita oi-namentyka na Jurjewskim soborze w Jurjewie polskim. Stara fundacya Jerzego równie grozia upadkiem,

—

W

ksi

i

i

i

dlatego

do

wnuk wiatosaw rozebra

1234*).

r.

Wszystkie

dou paskorzebami

j

1230,

trzy fasady, z

jej

postawi

zaraz

wyjtkiem apsyd,

s

now

przyozdobi

i

pokryte od góry do

fauny
flory
postaci ludzkich, a ich wzory nie ogranikamieni,
na
jak
tamtych, ale rozcigaj si swobodnie na
czaj si do pojedynczych
przestrze cian.
Wspóln zatem, a zarazem odrbn cech modszej architektury kraju suzdalskiego przed najciem Tatarów jest waciwie tylko jedna jej ornamentyka rze
biona w trzech objawach: jako fryz, wgary okien laskowanie.
uroczym motywem cerkwi tamtejszych jest fryz rodBardzo wdzicznjnn
kowy, opasujcy dookoa cay korpus w poowie wysokoci i dzielcy go w ten
nisz kondygnacy. Fryz ten skada si z kolumienek, spitych
sposób na wysz
opartych na maych kroksztynach.
socu wywouje to bogaty efekt
arkadami,
cienia, a naogó sprawia wraenie skamieniaej przepaski
wskutek gry wiata
o dugich frendzlach. Pobudka do tego motywu musiaa by nie powierzchowna,
konstrukcyjna. Rozbity na czci, otwierajcy
t. j. czysto dekoracyjna, ale gbsza
t.
fryz ten na tern miejscu sprawia
si partyami arkad po trzy, pi, siedm
p.,
wraenie owej zewntrznej galeryi czyli »poat«, wzgldnie »komarów«, o których
bya mowa wyej, a co widzimy w rzeczywistoci dotd na niektórych starych cerkwiach drewnianych w Galicyi; owej galeryjki (Zwerggalerie) pod dachem kocioów
lombardzko-romaskich, któr na wszelki wypadek architekci suzdalscy zastosowali
w swoich kreacyach, niejako tylko dla reminiscencyi, w formie zupenie zdrobniaej
do motywu czysto dekoracyjnego.
i zredukowanej
Bogatsze
tam formy architektoniczne takie, jak rozczonkowane profile
z

i

i

ca

i

i

i

W

i

i

—

i

i

s

wykrojów okiennych,

a

zwaszcza czsto stosowane lasliowania.

w. Dob ro eh o tow ^peBHiii r>orojiioóoBi. ropo;(i. n MOiiacTwp ci. ero oKpecTiiocTflMii, 1852, str. 70.
Rkopis ten cytuje Berekow, przyczem ten biay kamie uwaa on za miejscowy, suzdalski, którego
bogate pokady niedawno odkryto.
')

:

i

') Hr. Stroganow: ^Mn-rpieecKiii coóopi,. — Kron. awr. 6720=1212. Wszewood Jurjewiez »mnoln
cerkwy sozda po wasty swojej... sozda cerkow prekrasnu na dwori swojem wiatalio muczenyka
Dmytryja ukrasy ju dywno ikonamy pysanjem
') Z powodu wadliwego zaoenia fundamentów pkay miu-y, a rodkowa kopula runa (Kron.
awr.). Objaw w arciitekturze redniowiecznej pospolity. O tem: Maryan Sokoowski: Studya
i

i

szkice z dziejów sztuki
*)

i

i

cywilizacyi

Kron. awrentijewska,

r.

G738

I,
i

.

Kraków

6712.

1899, str. 20'2.
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wszystkie fasady

apsy-

i

s

dy nieraz na znacznej przestrzeni. Czciej jednak stosowane
z umiarkowaniem,
jako wdziczny czynnik dekoracyjny o motywach rolinnych, figuralnych
zwierzornamentyki uchylia si tylko jedna z ówczesnych budowli
cych. Od tych rzeb
cerkiew Upienia Bogarodzicy w klasztorze, zwanym Kniaginin monastyr, jako
fundacya ony ksicia Wszewooda Jurjewicza, które to odstpstwo tlómaczy si t
okolicznoci,
ta cei-kiew zbudowana jest nie z ciosu, lecz z cegy, zatem prosta,
bez adnej ozdoby, prócz kantem zrolowanej cegy gzymsu górnego (Siigefries).
Ju na pierwsze wejrzenie mona pozna, charakter tej ornamentyki jest jaki
odmienny
tak powiem, dziwny. Nie tylko w niczem prawie nie zgodny on z ornamentyk halick, ale nawet nie zgodny z tem, comy przywykli widzie na rzebach
romaskich. Romanizm, którego trudno tam zaprzeczy, wprowadzony przez majstrów
zachodnich, pomiesza si z bizantynizmem jeszcze bardziej ni w Haliczu,
jeszcze
zespoli wiat obu wpywów w i^rzeliczn
bardziej przeistoczy
orgabizantynizm moskiewski od XII stulecia wchania w siebie
niczn. Innemi sowy,
wpywy sztuki zachodniej, przetrawia je i obraca na sw wasno, i tak przeobraa
si jego organizm w póniejszy styl moskiewski<.
Celem wywietlenia zjawiska architektury suzdalskiej wypowiedziano mnóstwo hipotez, nawet niezgodnych sprzecznych ze sob, ale waciwych bezporednich jej róde przez to jeszcze naleycie nie wywietlono.
Zasuony prof. Goubinskij typ cerkwi suzdalskich wyprowadza z Konstantynopola lub z Chersonezu, tak jak Alfred Maury >) w Chersonezie upatrywa poinnych
cztek chrzecijaskiego budownictwa wogóle w Kijowie, Nowogrodzie
miastach. Ale o wi^ywach z Chersonezu nie powinno by nawet mowy, poniewa
badania Komisyi archeologicznej z Petersburga, zwaszcza za B. Delagardy'ego -)
wykazay zupene ubóstwo kulturalne tej prowincyi greckiej w czasach póniejszych.
Prócz kilku bazylik, »Korsu( nie posiada adnych znaczniejszych budowli kopuowych, a wszystkie fundamenta wykazuj bardzo niedba prymitywn technik.
stamtd zabra z sob Wodzimierz Wielki pierwszego biskupa z kaWiadomo tylko,
pitu czyli kryosem, relikwie, aparaty cerkiewne, dwa posgi si^iowe cztery konie
spiowe, w czasach Nestora uiwaane przez niewiadomych za marmurowe-, wszystko
to odda do katedry Dziesicinnej Bogarodzicy w Kijowie, któr wnet zbudowa.
Yiollet le Duc^) w cerkwiach kijowskich
suzdalskich upatrywa wpyw Grecyi,
mówili
Dal
Filimonow^).
o czem wanie ostronie
Specyalnie za cerkwie suzdalskie wywodzi Artleben od kijowskich 5), a pierwszy zjazd archeologiczny, który take w tej sprawie zabra gos jjowany, tumaczy
je ustami hr. Uwarowa czci wpywem bizantyskim, czci nowogrodzkim"). Prof.
aszkarew podkreli broni znaczenia Kijowa'). Przeciw niemu wystpi Zakrewgdyby przypuci wpyw Kijowa, to w takim razie za wzór
skij utrzymujc,
suyyby bezwtpienia fundacye okazalsze ni drugo- lub trzeciorzdne, w rodzaju
i

i

—

e

e

i,

e

i

cao

i

i

i

i

i

i

e

i

i

i

i

i

e

')

Revue archeologigue

2)

B.

pawimentów
^)

J.

i

1845:

d'oeil

PacKonKH XepcoHeca.

Tam

s

L'Art russe.

•)

Protokoy

5)

EjKeroflHHKt

«)

Tpyflbi

')

Tame,

Peleski.

»Coup

sur l'histoire d'architecture religieuse en Russie«.
podane plany bazylik, fragmenty mozaikowych
ich ornamentów. Remanenty te odnosz si do starochrzecijaskiej epoki.

Delagardy:

I.

I

archeolog, sjezda, str. XCVIII i XCV.
l'yóep. Crar. KoMiiTeTa III, 302.

liAap,.

apxeoji. ctfeasa, str.
str.

263

i

UpoTOKOJiM

tego

zjazdu,

str.

CII.

267-271.
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J.

maej cerkwi w. Trójcy na wrotach awry'). Wywody za Uwarowa, do których
Sawwatow, zwalcza na tyme I zjedzie archeologiprzyczyli si Prochorow
cznym Wasiljew w referacie 2), w którym wymieniane jjrzez hr. Uwarowa cerkwie
porównywa z typem cerkwi suzdalskich
nowogrodzkie pskowskie analizowa
zaleno.
i wyklucza ich wzajemn styczno
Inni (Srezniewski) uksztatowanie planu cerkwi suzdalskich w formie kwadratu
3 apsydami przypisuj twórczej samodzielnoci majstrów suzdalskich,
z 4 filarami
którzy wyrobili ten plan na ogólnie rozpowszechnionej zasadzie bizantyskiej przez
upodobania ^).
dopuszczenie niektórych zmian wedug swego gustu
nie bezporednich*), przyczem
Dal broni wpywów lombardzkich, cho moe
i

i

i

i

i

i

i

zjawisko architektury suzdalskiej przypisuje dzielnoci i fan^).
lombardzkich
tazyi majstrów
Goubinskij, idc w znacznej mierze za wiadectwem wspomniaDobrochotow
nego ju rkopisu z monasteru na Nerli >o ywocie Andrzeja Bogolubskiego«, podnorodkow. Wielu Bugasz ywe stosunki ziemi suzdalskiej z Bugarami nad
przypuszczaj
wpyw na
strony
Przeto
z
tej
suzdalskich.
miastach
po
mieszkao
rów
sprowaciosowym,
stamtd
kamieniem
wraz
z
szed
który
architektur suzdalsk 'O,
murów
bugarskich')
staroytnych
badania Szpilewskiego
dzanym, tembardziej,
wykazay tak sam zapraw mularsk technik >opus emplecton., zreszt pod
ten
wpywem sztuki bizantyskiej szeroko w wiekach rednich rozpowszechnion.
i

K.

Woermann ciekawe
i

Wog

e

i

i

W

wytumaczy take motywy szczególne waciwoci
paskorzeb suzdalskich, majc na uwadze poza Wielk Bugary dalsz jej czno
Azy zapomoc gównej arteryi wodnej, jak od dawna bya Woga.
ze Wschodem
KonWreszcie myl wpywów od strony Halicza, poddan przez hr. Tostoja
dakowa, podtrzyma Berekow w swojej gruntownej pracy nad architektur suzdalsposób staraj si niektórzy

i

i

i

e

jej pierwiastki romaskie mogy by zaszczepiosk'), stajc na tem stanowisku,
architektura suzdalska moga
ne przez majstrów sprowadzonych z Halicza, czyli,
by echem zromanizowanej architektury halickiej.
Ten ostatni wniosek zmusza nas wanie do odpowiedzi. Romanizmu pomników
suzdalskich nie naley objania wpywami z Halicza, gdy charakter rzeb tych
obu grup nie przemawia za tem. Rzeby architektury suzdalskiej maj swoje
osobne cechy, odmienne od cech rzeb halickich. Wpywów zachodnich spodziewa
krajów zachodnich. wiadcz o tem
si tam mona wprost od strony Niemiec
same róda »). Nadto architektura suzdalska jest rezultatem jeszcze innych wply-

e

i

')

Tame

2)

Tame.

')

IIpOTOKOJiu

*)

TpyM

XCIX.

str.

I

I

apxeoji.

c-B-fea^ja,

str.

XCVI.

apx. cffeBfla, str. 280.

Kunstgeschichte II, 1905. str. 130. »Lombardische Baunieister, die nacli Russlaud berufen
wurden, soUen diese Gestaltung erdacht haben«.
s)

«)

Tatiszczew:

HcTopia PocciKcKan,

')

^peBHie ropo;;a n

;^py^ie Bo.!irapcKO-TaTapcKie

')

D. N.

Berekow:

O

III, 456.

naMHTBnKH

bt>

KasaHCKoS

xpaMax-b Bjia3nMipo-Cy3;ia.iCKaro KnajKecTBa

ryfiepnin.

XII— XIII

b,

KasaH

1877, str. 237.

(Tpi^fci BjiaflniiipCKOH

yHeHoJi apxnBHoti KOJiMiciu V, str. 25).

6702 (=1194). •Tofo-jki. .itra M-fecaa cesTaópa oÓHOBJiena 6uct i;epKbi cBiiraH
6-fe ona;iaJia cTapocTBio H óeBHapaflkeMi,, TtMSKe ójiajKenuHMi) enncKonowB HBanojii,,
n nOKpwTa 6iCTb o.!iobom'b ott. Bepsy ;;o KOJiapt h ;;o npnTBopoBt; n to ik/sj noflOÓHO, mo.hhtbok) cbatob BoropoflnuH H ero B%poK), a H«ce He nma MacTepoBt ott> HbMPU, ho na.Tfcae .MacTepu ot-b K.neBper-B
')

Kroii.

Bo^opo;^^^a

awr. pod

r.

bt> CyHc;;ajin, aace

CBaToe Boropoflni(H a

OT'b cbohx'b...«
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wów. Paskorzeby suzdalskie w caoci nie
podobne ani do lialickici, ani nawet
do romaskici icli wyraz indywidualny. Prawdopodobnie wicej zbliaj si do
bizantyskich i charakterem swoim przypominaj od razu wzory, które znajdujemy na miniaturach wschodniochrzecijaskich.
pewnie podem (przynajmniej
w znacznej czci) jednej ze szkó, wytworzonych pracujcych tradycyjnie szablonowo w onie paiistwa bizantyskiego w onie samego ksistwa suzdalskiego, poczwszy od XII wieku, to jest w tym samym czasie, gdy wród podobnych, ale
innych wpywów powstaa i rozwijaa si sztuka architektoniczna
rzebiarska
;

S

i

i

i

i

w

Haliczu

O-

e)

Architektura

Sowian poudniowych.

Jak do XII wieku sztuka bizantyska wywieraa olbrzymi wpyw na Zachód,
Zachód napiera coraz bardziej na bizantynizm powtórzy si
przypyw i odpyw w dziejach sztuki kultury. Jak niegdy w staroytnoci Hellada karmia si dugo sokami Oryentu
do koca okresu archaicznego, aby potem stan na wasnych nogach nastpnie od Aleksandra Wielkiego
do Konstantyna Wielkiego (gdy tak licz okres sztuki helenistycznej) roztoczy
swój wpyw nawet na macierzysty Oryent
tak te podobny stosunek powtórzy
si potem w chrzecijastwie midzy bizantyskim Wschodem dalszym Zachodem.
Ten proces postrzegamy najlepiej wszdzie tam, gdzie stykay si z sob te dwie
sfery. Wyranym dowodem tego jest jeszcze trzecia grupa architektury bizantyskiej, grupa poudniowych Sowian, gdzie wpyw szkoy zachodniej odzwierciedli
si moe w sposób najbardziej czysty bezporedni.
Samoistne przed bitw na Kosowem polu (1389) pastwo poudniowosowiaskio, przesiknite od dawna kultur bizantysk, utrzymywao take styczno
z ssiedniemi Wochami, o czem wiadcz materyay archiwalne we Wiedniu (k. k.
Haus-Hof- und Staatsarchir), sprowadzone z Wenecyi
Raguzy. Kwiat kultury
staroserbskiej zniszczya nawaa turecka.
Zabytki architektury poudni o wo sio wian skiej
dla nas ciekawe,
gdy tam, podobnie jak w ksistwie halickiem, zasady bizantyskie podday si
wpywom sztuki zachodniej — w sposób wprawdzie niezupenie identyczny, ale
analogiczny, a to wskutek innych stosunków, innego otoczenia, innej szkoy lub
innej narodowoci. Na poudniu pracowa mogh Wosi, w Haliczu za i w Suzdalu
Niemcy. Zreszt nawet kady cech posugiwa si swoim szablonem
roznosi go
l)o wiecie, gdzie tylko pracowa. Z ^przytoczonych miejsc kroniki, jakote z zabytków
wszystkich trzech grup bizantysko-romaskich wnioskowa mona,
prócz mniejszego lub wikszego udziau w nich czynników zachodnich, skada si poza tem
na ich wzrost najrozmaitsza i najrónorodniejsza zbieranina rzemielników, której
po najwikszej czci przodoway same monastery z swojem wlasnem rzemiosem
upodobaniem.
Do zapoznania kó interesowanych z architektur poudniowosowiask przyczyniy si najbardziej fachowe prace: nad zabytkami Serbów F. Kanitza^), dr. W.
tak od tego czasu
drugi wielki

i

i

a

i

—

i

i

i

s

i

i

e

i

) Sprawozdania Koniisyi do bad. zab.
') F. Kanitz:
SerbieDS byzantinische

szt.

w

Polsce VII, 551.
Wieii 1862.

— Uber alt- und neuserbische
Kirehenbaukunst. Ein Beitrag zur Kunstgeschichte. (Sitzuiigsberichte der Philcsophisch-historischen
Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien 1864, I— III). — Das Konigreich Serbien
und das Serbenvolk von der Romerzeit bis zur Gegenwart I, Leipzig 1904 str. 274, 275 i 625.
Moiuiiiiente,

21*
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badania Bulicza i innych »). Prócz
pomników opracowanych przez Kanitza, nader ciekawych form szkoy romaskiej
dostarczaj jeszcze inne staroytne cerkwie, jak n. p. w Kosmaju, Mojsyniu a zwacharakterystyczne dwudzielne okna (biforia), kielichowe kaszcza w iczy; takiemi
oboone jednym rzdem wysokich gadkich lici, ostrouk,
egipskich,
pitele w rodzaju
baz t. p. formy, które o tyle
prosty zbarbaryzowany profil gzymsów klasycznych
one bizantyskie i które na tern wybrzeu
romaskie, o ile w gruncie rzeczy
ródziemnego morza mogy by nawet zaszczepione wprost ze Wschodu, z praktyk
budowli chrzecijaskich, na dugo jeszcze przed wiekiem XI— XII*). Przemawia
moe za tern cay szei-eg mniejszych cerkwi serbskich jednonawowych podunych
lub krzyowokopuowych, o apsydach na zewntrz wieloktnych, a umieszczanych
na obu kocach transeptu (plan treflowy), czego
nietylko od wschodu, ale czsto
na Rusi halickiej mamy jeden ciekawy okaz w cerkwi monasteru w awrowie pod
Starym Samborem, prawdopodobnie fundacyi ksicia Lwa. Jestto zabytek pónej
PetkowiczaO. K.

J.

Jowanowicza^);

Kroatów

s

i

i

s

s

i

i

romaszczyzny, który
stron

z

i

góry Athos

dniowosowiaskich

susznoci wywodzi z tamtejszych
wszystkich
tych budowlach pouwe
Kto wie zatem, czy
uwizo do pewnego stopnia echo nie tak bizantyskiej, jak

prof. M.
^).

nie

Sokoowski

nie bez

moe oryentalnej architektury, jako tego mianownika, do którego sprowadza
po styl gotycki.
prawie
caa architektura kocielna wieków rednich
si
romanizm grupy
bizantynizm
jednakowych,
cech
Mimo jednak niektórych
punktach:
serbskiej róni si od grupy lialickiej najbardziej w tych
1) Plan cerkwi serbskich stanowi nie kwadrat ale prostokt, gdzie nawy boczne
wicej ni o '/s wsze od naw rodkowych, przyczeni koce nawy poprzecznej,
krótsze ni nawy podunej, bywaj przeduone zapomoc konch w rodzaju pojepónocy na bok
dynczej apsydy wschodniej, konch, wystpujcych od poudnia

raczej

a

i

s

i

poza lini prostoktnej masy;
')

Dr.

Wad. Petkowicz: /Kma

(Starinar, 1907). Freski

i

ornamentyka

tej

cerkwi tego autora:

Starinar, 1909, str. 27—106.

Ko.sta Jow. Jowanowicz: ;\w CTape npKBe y KocMajy, tudzie: Crape ^pKBe y Mojcnuby
organ srpskog archeoloszkog drusztwa, za r. 1908, str. 149—165 i 173—183).
3) Buli, Jelic et Rutar: Guida di Spalato e Salona, Zara 1894.
Spalato und die romischen Monumente Dalmatiens, Sienne 1883. — Diehl: En
*) Hauser:
Mediterranee, Paris 1901. - de Beylie: l'Habitation byzantine, Paris 1902. — St r zy gows ki
Spalato, ein Markstein der romanischen Kunst bei ihrem Ubergange vom Orient nach dem Abfindlande, Frieiburg 1906. — Ciekaw rol poredniczenia Dalmacyi wykazuj take nowsze wykopaliska
bazyliki katedralnej, baptysteryum (oktogonu) i rzeb z X w. przy kociele w. Maryi »od Otoka<
2)

(Starinar,

nella basilica episcopalis urbana a Salona, w »Bulletino di archeologia e storia
zeszyt 6-8 i 1903, z. 8-7., tudzie: Supplemento al »Bulletino di arch. e storia
Spalato
1902,
Dalmatas
dalni.. 1902. z. 4- 5, lub: Yjestnik hrvatskoga archeolokoga drutva, Zagreb 1901, str. 201. »0 crkvi
Wybrzee Dalmacyi, ze swoimi ladami
sv. Marije od Otoka i nadgrobnom napisu kroljice Jelene«).
materya zebra lig w swojej pracy,
Bogaty
si
interesujco.
przedstawia
wschodniej,
sztuki
wpywów

w

Salonie. (Scavi

—

ale ten autor

naley

szkoy historyków sztuki. Otó zamiast uzna bizantyskie
w Rawennie, niegdy liczne w tych stronach, za starsze wzory

jeszcze do starszej

poligony tego rodzaju, co

S. Vitale

poligonów nadreskich, w tej liczbie i oktogonu Karola Wielkiego w Akwisgranie, autor czyni naodwróti oktogon S. Donato w Zadarze wyprowadza z Akwisgranu. (Albert lig: Kunstgeschichtliche
Charakterbilder ans Oesterreich-Ungarn, Wien 1893, str. 68). - Nowy i cenny materya w swojej
pracy poda Josef v. Bersa: Ausgrabungen auf dem Campo Colonna zu Zara. (Jahrbuch fiir Altertumskunde der Zentral-Kommission fiir Kunst- und Histor. Denkmale, IV Band, Wien 1911). Bulletino

Dalmato
5)

1882.

K.

—

Starohrv. Prosvjeta 1896.

Moklowski

i

zdania Komisyi krak. VII,

M.

Sokoowski: Do

1906).

dziejów architektury na Rusi Czerwonej. (Sprawo-

:
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Apsydy bywaj zazwyczaj wewnti'z pókoliste, nazewntrz wieloktne;
Cerkiew serbsk koronuje tylko jedna kopua. Spoczywa ona na (marmurowych) kolumnach, spitych midzy sob ukami wyszymi, ze cianami za ukami
niszymi, a to dlatego,
nisze w elewacyi od obu
4) Kty czworoboku, czyli narone cztery pola,
naw skrzyowanych, które tworz krzy, widoczny przez to w górze;
uwydatnione jak
5) Brak tam pilastrów, poniewa arkady sklepie nie
2)
3)

e

s

i

s

w

tworz równe koryta;
Jeszcze
bardziej
róni
si typ nieco póniejszych zabytków serbskich (Se6)
mendria, Kruevac
z
XIII
— XIV w., gdzie kopua spoczywa na czterech wep.)
wntrznych szkarpach, po dwie od poudnia pónocy, podpartych w dodatku przez
Haliczu, tylko sklepienia

i

t.

i

boczne konchy. System takiej konstrukcyi reprezentuje na Rusi halickiej tylko
wspomniana cerkiewka monasteru w awro wie pod Starym Samborem, która, obok
katedry Samborskiej w ssiednim monasterze w. Spasa^ bya drug fundacy z czasów panowania ksicia Lwa, t. j. z koca XIII wieku.
kwadra7) Natomiast w koronacyjnej cerkwi w iczy z XII wieku apsydy
towe i takiemi
te dwie kaplice po bokach frontu.

s

s

III.

Dzieje cerkwi

Pantalemona

kocioa w. Stanisawa.

czyli
Okres

w.

stary.

—
1.

Okres redni.

—

Okres nowy.

Okres stary.

Z architektury stoecznego Halicza pozostaa, jak poznalimy, tylko jedna cerkiew, i to tylko w swojej czci dolnej. Wszystkie inne budowle zniky bezi)owrotnie.
Po nich w najlepszym wypadku zostay zaledwie szcztki w ziemi. Niezawodnie
tylko ten jeden zabytek ocala, gdy inne przekady si zapyta, jak si to stao,
wag tego pytania, które usiuje rzecz
dobrze
pojmuj
pady. Sam, jako autor,
od podstaw, bo tylko wtenczas mona j gruntownie zbada, zrozumie pozna. Pragnc ile monoci zado uczyni tym wymaganiom, zasadnicze to pytanie
zaatwienie si z przedmiotem niniejszych studyów
czuj ku sobie zwrócone,
uwaabym za czciowe, gdybym bez odpowiedzi na nie zostawi siebie i czytelnika.
Podczas napadów tatarskich spotka t cerkiew niezawodnie taki sam los, jalc
inne budynki, a e nie zostaa rozebran potem przez ludno okoliczn, tak, jak
si to stao z innemi ruinami w Haliczu, e ocalaa dotd, zawdzicza to kolejom
swojej szczególnej przeszoci. Bo róda pimienne, jakie nas doszy, charakter
wszelkie inne wzgldy pojestosunki prawne, do tego kocioa przywizane,
i
dynczo i razem wzite,
niejako jednem potwierdzeniem wietnej przeszoci
wanej. Do niej wic
zabytku, przeszoci dotd niezbadanej, a zewszd ciekawej
charakter zabytku
przystpujemy w tym trzecim rozdziale, omawiajc tytu
w okresie najstai'szym, przemian na koció powodujce t przemian okolicznoci
w okresie rednim, oddanie kocioa na klasztor w okresie ostatnim.

e

uj

i

i

i

i

s

i

i

i

i

Pominwszy istot bizantyskiej strulitury, do dzisiejszego dnia yje tradycya midzy ludem, e koció by cerkwi, a czas, kiedy to mogo mie miejsce,
cofa si daleko w zamierzchy okres redniowiecza.
tak si ma rzecz istotnie, e mamy tu do czynienia z cerkwi starorusk,
jestemy w stanie udowodni to jeszcze w inny sposób.

e

Oto od dawna,
i

zamieszkali

ksia

gdy

pewnie od pierwszych lat XVII wieku, jak przyszli tam
Franciszkanie, obchodzono tam zawsze dwa odpusty: gówny
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teraniejszego patrona ^)
may na w. Pantalemona
(9 sierpnia n. st.), pierwotnego patrona tej wityni, Ittórego to odpustu dopiero
od lat killcunastu zaniedbano 2). Ta okoliczno przyczynia si niezawodnie do
podtrzymania wyej wspomnianej tradycyi ludowej. Na tej podstawie od dawna
do dnia dzisiejszego zachowany jest obraz w. Pantalemona, wysoko nad gównym
otarzem.
Jeszcze na pocztku XIX wieku klasztor franciszkaski w Haliczu za miastem
tytuuje si w pewnej wizytacyi konwentem pod wezwaniem w. Pantalemona, lub
w. Stanisawa, biskupa krakowskiego'').
konwencie, oczywicie
Relacya 00. Franciszkanów halickich o ich kociele
uoona,
drukowana
relacyi
notatek
w schematyzmach
na podstawie dawniejszych
koció dawniej by cerkwi
konwentów franciszkaskich, podnosi take,
na tej podstawie posuguje si tytuami obu patronów, w. Stanisawa i w. Pantalemona, które zostay jeszcze raz zatwierdzone przy ponownej konsekracyi kocioa

na

W. Stanisawa

(8

maja),

i

i

i

e

w

i

e

1776 roku*).

Oprócz tych i tym podobnych wiadectw nowszej formacyi, lub wiadomoci
opartych na tradycyi, posiadamy take o wiele starsze róda.
Wizya gruntów kocielnych z r. 1627, midzy innymi gruntami, kami i poopisuje plebaskie pole Jeów,
siadociami po obu brzegach omnicy, okrela
przytykajce od poudniowo-zachodniej sti'ony do waów naszego zabytku. Tam wyranie jest mowa o tem,
to »pole ley z tey strony od w. Stanisawa kocioa,
i

e

a
z

jjrzedtym niekiedy
Budnik gociniec* ^).

Czerkwie w. Pantaleona,

podle

którego pola

idzie

k

Starsz wszake jest replika z 1552 roku, dotyczca sporu ks. Zygmunta Grotowskiego o
probosk na Zaczewiu, ssiadujc z obszarem wsi Bludnik i Pukasowiec nalecych do Pawa Kuczkowskiego. Znajdujemy w niej dokadne okrelenie godnoci ksidza Zygmunta Grotowskiego: tytuuje si on kanonikiem kapituy arcybiskupiej we Lwowie, halickim proboszczem prebendaryuszem kocioa
w. Stanisawa, stojcego za miastem wysoko nad Dniestrem midzy lasami, a i^rzemienionego z synagogi t. j. bonicy w. Pantalemona obrzdku greckiego czyli ruskiego: >...ad instantiam venerabilis Sigismundi Grothowski,
canonici Leopoliensis, in Halicia parochi, nec non ecclesiae S. Stanislai, extra
i

') w. Stanisaw urodzi si 1030 r.,
nauki Icoczy w Gnienie i w Paryu, biskupem krakowskim zosta w 1071, a zamordowany tam zosta w 1079, podczas mszy w kociele w. Micliaa na
Skace, przez Bolesawa miaego za to,
potpia jego bdy kltw na rzuci, czy te za zdrad
stanu, jak utrzymuje prof. Wojciecliowski. (» Szkice liistoryczne« 1909).
w. Pantalemon zgin mczesk mierci za Maksymiana. Lud ruski wielbi go za jego
chroni od ognia zboe w pókopkach,
poratunek w chorobach, na wojnie w innem nieszczciu, a
nadano mu nazw »Paykopa«.

e

i

=')

e

i

Archiwum klasztoru Franciszkanów we Lwowie. Ksiga

pisana p. t. »Acta pro»Actus primae yisitationis formais A. R. ac eximii magistri Nicolai Janowski, ministri provincialis per utramue Galiciam (t. j. wschodni i zachodni)
ordinis Minorum S. Francisci conventualium, inceptus die 8 Octobris 1806. Conventus Haliciensis
sub titulo S. Pantaleonis, alias nunc S. Stanislai epis. Cracoyiensis .Martyris. Ad conyentum hunc ad fluvium Dniestr ex uno, et ukiew ex altera parte positum, accessimus die 7 Octobris,
in quo ab A. R. P. L. Guardiano humaniter excepti. .. quod officii nostri erat, exsequebaraur«.
*) Schematismus fr. Min. S. Fr. Crosnae 1908. »...Ecclesia primo consecrata erat rit. graec.
sub tit. S. Pantaleonis... denuo consecrata a. 1776 sub tit. S. Stanislai E. M. nec non S. Pantaleonis M.«
')

yinciae unitae

')

utriusue

GaUciae...« str. 13.

Dodatki, dok. pod

r.

1627.

—
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coUe montis inter silvas super fluvio Dnyestr, sitae, preSigismundus Grothowsky, parochus in Halicz

>>...praefatas venerabilis

de ecclesia seu sinagoga S. Pautalimonis ritus graeci seu ruthenici reducta, actor replicans contraet

prebendarius ad ecclesiam

dixit«

S.

Stanislai,

1).

Ale wszystkie róda przewyszaj staroytnoci dwa napisy, które w liczbie
innych napisów i krele znalazem na poudniowej cianie kocioa pod cienk
warstw wapna. Oba napisy pochodz z wieków rednich. Jeden z nich, drobno
ostrzem wypisany na trzecim pilastrze ciany poudniowej, orzeka skracan cyryc[KA]To[ro] n<i[H]T(rtHA\oH[a]. (Fig. 21). Drugi napis, wiadectwo
si przy tym samym pilastrze, po prawej rce, nieco niej od
pierwszego, czyli w wysokoci l^/j m "^d teraniejszym naziomem podwórza. Z tego
napisu, którym szczegóowo zajmowalimy si w rozdziale I, dowiadujemy si o ksiach witego Pantalemona, albowiem czy tam j' najwyraniej sowa: nonoKf c[K<ftjT[o]ro
nanTwkHA\ond... Poniewa ten napis prawdopodobnie pochodzi z czasów panowania
w Haliczu ksicia Mcisawa Mcisawicza (1219—1228), przeto mamy w nim najstai'szy dokument, tyczcy si tego zabytku (fig. 20).
A zatem liczne co do czasu rozmaite dowody orzekaj zgodnie, e koció w.
Stanisawa by pocztkowo cerkwi pod wezwaniem w. Pantalemona e t nazw,
mimo swojej konsekracyi na koció, tradycyjnie przechowa ten zabytek po dzie

lic:

U[f]pKc>[K-K]

c[Tm]

najstarsze, znajduje

i

i

dzisiejszy.

on dat budowy.
stwierdza obecno tej cerkwi ju za ksicia
Okrela
koció nie jest staroruskim zabytkiem
Mcisawa. Podniosy si byy gosy,
nie pochodzi z epoki romaskiej, lecz zbudowany zosta dla gminy aciskiej
i
w Haliczu dopiero w drugiej poowie XIV wieku z materyau, zabranego z innych
ruin halickich. Tak myl podda ks. kanonik Petruszewicz. Ale zapatrywania
chwiejne
wnioski tego uczonego, zawarte w jego pismach o starym Haliczu,
koció w. Stanisawa zosta
pewnem miejscu utrzymuje on,
i sprzeczne z sob.
zbudowany okoo 1375 r. z ciosów rzeb, zabranych z okolicznych ruin, najbarI tego zdania
dziej za z rozwalin cerkwi w. Spasa nad >Kamiennym wywozem
jest dotd sdziwy historyk. Tymczasem w osobnej rozprawie p. t. >Historyczna
wiadomo o cerkwi w. Pantalemona< z r. 1881, uwaa on ten koció za star cerkiew romask z czasów Danila Romanowicza. Takiego samego zdania by take
prof. I. Szaraniewicz, oraz prof. W. uszczkiewicz, (który w tern polega na informacyach, zaczerpnitych od prof. Szaraniewicza), tudzie wspomniana relacya w schematyzmach Zakonu franciszkaskiego, uoona pod wpywem opinii tamtych badaczy.
Wszystkie te mniemania obalaj gruntownie chociaby tylko dwa ostatnie
cerkiew ta istniaa w trzenapisy na cianie zabytku, które pozwalaj stwierdzi,
zdarzenie historyczne, w którem
ciem dziesicioleciu Xin wieku. Z nich wynika,
wystpuj >ksia witego Pantalemona*, odnosi si do czasów panowania ksicia
Ostatni

j

napis usuwa jeszcze
przynajmniej o tyle,

inn wtpliwo. Okrela

e

e

s

i

W

e

i

.

e

e

Mcisawa,

e

cerkwi witego Pantalemona

nacechowana napisem

»sija

nie

moga by adna

cerkow wialo/io Panteymona«,

e

inna,
z

tego

tylko

ta,

samego

') Archiwum Bernardyskie we Lwowie. Obi. gr. hal. T. 31. pag. 991—992 i 223. — Staroruskie
sowo, mianujce cerkwie bonicami, z czem sie czstokro spotykamj' w latopisach, jeeli zatracio
si w niektórych okolicach lub zatrzymao si jako nazwa wityni ydowskiej, w swojem plerwotnem

znaczeniu

uywane bywa

jeszcze teraz

w

okolicy Halicza.
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e

czasu pochodzi si zdaje sam napis ostatni, a
rozciga si on na
cienne, wiadczy to,
mur nie moe by modszy od napisu.

e

O

losach zabytku

w

dwa kamienie

tych zamierzchych czasach nic wicej nie jestemy

e

w

stanie

przy tej cerkwi znajdowa si warowny mon a ster
(fortalitium), jeden z tych, którymi by otoczony stoeczny gród czyli zamek, o których istnieniu wspominaj róda. Warownie takie stanowiy midzy innemi cztery
monastery z czterech stron wiata: w. Pantalemon, Pitrycz, Sokó, Wiktorów').

powiedzie, jak tylko

to,

i

Okres

2.

i^rediii.

Po cennych informacyach znalezionego na cianie napisu, nastpuje dugi okres,
co do którego nie posiadamy zgoa adnej wiadomoci. Znane z literatury róda
nie tumacz faktu, kiedy
przez kogo cerkiew zostaa obrócona na koció
kiedy
opuszczona. Tylko na cianach zachowao si mnóstwo krele, napisów
krzyów
archaicznej formy,
to rzecz pewna, e niektóre z nich odnosz si wanie do najciemniejszego okresu, obejmujcego trzynasty
czternasty wiek. Te krelenia s bez
wyjtku ruskie. Mona zatem wnioskowa, e jeszcze w czternastym wieku zabytek
by w rkach ruskich, ale czy w dobrym czy w lichym stanie, czy uywany, czy te
opuszczony jako ruina, tego nie wiemy. Ta ostatnia ewentualno mogaby by
prawdopodobn, gdy tylko ruiny lub pustki
za podstaw licznym kreleniom
napisom, od czego w przeciwnym wypadku chi'oni dom boy wzgld na przybytek
witoci. Wtenczas pewnie dokonano przemiany tej cerkwi na koció. Atoli nasze
autentyczne róda, w których zabytek wystpuje w roli kocioa w. Stanisawa,
pochodz dopiero z 1532, 1552 wreszcie 1557, w którym to roku — jak powiada
i

i

i

i

i

su

i

i

—

w

Haliczu
koció ten stoi samotny na polach, z kwadratowych kamieni wymurowany, frontem zwrócony do rzeki Czew«.
Wród domysów, które maj na celu wyjani kwesty czasu i potrzeby przemiany tej cerkwi na koció, na pierwszy plan wysuwa si sprawa gminy katolickiej w Haliczu jeszcze za staroruskich rzdów; nasuwa si pytanie, czy cerkiew w. Pantalemona nie zostaa kocioem katolickim jeszcze w trzynastym wieku?
Taki wniosek bowiem postawi Ijy prof. Szaraniewicz, chocia, jak mona przypuszcza, sam nie by o jego prawdziwoci przekonany-).
Na wzrost gminy rzymsko-katolickiej w Haliczu od XII— XIV wieku
si trojakiego rodzaju okolicznoci napyw obcych rzemielników i ^przemysowców,
warunki polityczne i
misyonarska. Kroniki ruskie podaj czsto dokadne
wiadectwa o napywie cudzoziemców na Ru, ludzi wszelkiego rzemiosa i kupców,
lustracya starostwa

zoyy

:

dno

•) »Mstislaus, ob praestantiam Chrobri appelatus,
Ruthenorum et Polonorum adjutus auxiliis,
Haliciam perveniens, nonnulis Haliciensiiim fortalitiis et curiis captis, spoliatis ac incensis, ad
Haliciensem quoque arcem obsidionein admovit«. (Dugosz VI, str. 604 605).
>v],aHnjioBH ace npi•txaBmy ko rajiiiiio. ra.;in"ii. óo 6t ca saTBopu^TB, ^aHnjit Hce aaa fleopT. CyflncJiaB.it, aKoace bdho, a OBOina,
H Kopjia, H Koniii n crp-fejit npncTpaHBHo Bn;;'feTH«. (Kr. lup. 1229 r.).
Pose ksicia kijowskiego, Piotr,
gdy przyby do Halicza, uda si w sam "krach i przyjeclia »>«« knia-dwor. (Hip. 1152 r.).
-) Ze zbiegu
ogoszenia kanonizacyi w. Stanisawa w Krakowie na wiosn
okolicznoci,
1251 roku dokona legat papieski »Opiso abbas de Messano<, (ten sam, który w jesieni tego roku
koronowa Danil w Drohiczynie) i
na uroczystoci kanonizacyi byli obecni Dominikanie, jadcy
wtenczas w poselstwie od ksicia Daniy do Rzymu, wnioskuje I. Szaraniewicz,
ju wtenczas pod
tym wpywem odda móg Danio cerkiew w. Pantalemona na koció w. Stanisawa swoim
Dominikanom. Notuj to tylko ze wzgldów formalnych, a nie rzeczowycli. (Kronika Godysawa Paska,
Monum. Poloniae II, Lwów 1872, str. 574—575).

—

—

—

e

e

e
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Peeski.

*

22

170

J.

PEENSKI: ARCHITEKTURA HALICZA

wskutek czego miasta ruskie pod wzgldem etnicznym i wyznaniowym przedstawiay
rónobarwny widok. Prócz elementu ruskiego, byo tam dosy Ormian, WooHaliczu za,
chów i Greków, t. j. ludzi wschodniego wyznania, a nadto ydów.
ze wzgldu na warunki geograficzne polityczne, mogo by wicej jak gdzieindziej
rzymskiego wyznania. Wgrów i Polaków
katolików, Niemców, Wgrów i Polaków
wabi do HaUcza interes polityczny, dziki przymierzu, zawartemu midzy panujcymi obu tych narodów, panowanie ich w Haliczu, zwaszcza w pierwszej poowie
Xni wieku, utrzymywao si naprzemian z panowaniem ksit ruskich. Niemcy
artyci
z rozmaitych wzgldów; jedni jako rzemielnicy
za przybywali na
wolni
aspiranci
dla
wreszcie
inni
jako
targu,
dla
dla zarobku, drudzy jako kupcy
-Wrota
midzy
innemi
karyery rzdowej. O nich w Haliczu mogyby wiadczy

do

W

i

—

i

Ru

i

niemieckie'.

Ponadto katolicyzm torowa sobie drog na Rusi najskuteczniej od r. 1222,
przez dugie lata pracowa gorliwie w tym kierunku w. Jacek ze swoimi
Dominikanami, zczonymi od 1234 r. w znane stowarzyszenia misyonarskie (socief,ates pereyrinantiuni'^). Po wszystkich znaczniejszych miastach zjawiy si klasztory,
zakadane przez kaznodziejski zakon Dominikanów (fmtres Praedicatores) ebraczy
Franciszkanów (fmtres Ordinis Mi)inniiu Sancti Francisci Conventualium), w trzynastym wieku najbardziej za ksicia Dania i Wasylka -), w czternastym za za Jerzego II (Bolesawa Trojdenowicza s). Na dworach ksit mieszkali katoliccy mnisi*).
Wedug róde dominikaskich, klasztor Dominikanów z kocioem w. Mai'yi
w Kijowie, który przez ksicia Wodzimierza Wszewooda 1233 r. zosta skasowany,
zaoy w. Jacek 1222 roku =). Potem zaoy te same konwenty w Haliczu po
innych miastach ruskich. Jako dat zaoenia klasztoru Dominikanów w Haliczu
podaj niektórzy rok 1234"). Ale Dugosz, a zwaszcza Bzowski, który w tym przedmiocie moe by ródem najbardziej kompetentnem, podaj zgodnie rok 1238. Jak
dugo istnia ten klasztor pod jakiem wezwaniem, nie wiemy, tylko ten ostatni
autor, który korzysta z dostpnych mu jeszcze kronik dominikaskich i innych

odkd

i

i

i

')

—

»Funclatio fratrum Peregrinantiiuii in Riissia licet hahuerit initium a Sancto Hyaeintho,

Anno

zoony z braci zakonu w. Dominika i w. Franciszka,
Peregrinantium
w dalszych krajach, otrzyma sankcy na mocy bulli papiea
celem .szerzenia katolicyzmu na Rusi
Grzegorza IX z r. 123i, przechowanej w klasztorze Dominikanów we Lwowie z napisem na odwrotnej
stronie: »In terras Ruthenorum et Paganorum proficiscentibus«. (Pr. P. F. Simon Okolski: »Russia
Florida Rosis et Liliis«, Leopoli, Anno 1646, str. D.).
=) 'Skarbiec dyplomatów litevvsko-ruskich«
Ignacego Danilowieza, Wilno 1860, T. I, Nr. 89, 98,
100-107, 129, U5, 147
286.
5) Dobneri
Mon urn. hist. Bohem. IV, str. 282. »...Qui dein dux zelo ductus fidei ortliodoxae
accerslri jussit fidei catholicae sacerdotes, de diversis terris in sacra scriptura viros eruditos, voIens
germen verae fidei et vineam Domini Sabaoth plantare et exstirpare scismaticum errorem Ruthenorum, qui nolentes relinquere sectam eorum, ducem yineno necantes, Christianos ferro, igne, aqua,
aliisque modis variis extinxerunt...«
pozwalajcy mu trzyma na kape*) List papiea Innocentego IV z 1246 r. do ksicia Danily,
wraz z jednym
lanii przy swoim dworze kapelana Aleksego, Dominikana, wielce dostojnego
towarzyszem Doniinikanem. To pozwolenie dane byo i bratu Danily, ksiciu Wasilce we Wodzimie1222«.

Zwizek

»ii;ooietas

.

i

i

ma

wo.

(Skarbiec dypl. I. Daniowicza I, N. 103).
Przeorami za ten czas byli: w. Jacek, Godinus
Marcin, który z braci zosta wypdzony.
(Dugosz pod r. 12:^3 oraz S. Okolski: »Russia Florida str. D. Tame inne róda).

rzu

5)

i

,

Dr I. Szaraniewicz: »Die Franciscaner-Kirche in Halitsch<. Mittheil. der k. k. CentralCommis. Wien 1888, XIV str. 99. Take jego: ^Rezultaty bada archeol. w okolicy Halicza, Lwów
«)

1886,

str.

13-21.
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e spon

Starych dokumentów, notuje krótko,
podczas którego napadu Tatarów.
Ale
istnia tam przynajmniej w drugiej wierci Xni st, wynika to ze wszystkiego,
co niej podaj, jako fakt niezbity i). Nie znamy take jego siedziby. Domys Sza-

e

raniewicza w zwizku z fundamentami na »Cmentarzyskacli'
wykazaem ju jako
wcale nieuzasadniony; nie moe zatem
za punkt w.yjcia w roztrzsaniu tej
kwestyi. O wiee ciekawiej zapowiada si wiadomo o tam w licie papiea Innocentego IV do arcybiskupa mogunckiego z r. 1247, gdzie wystpuj dwaj Dominikanie z góry w. Daniela ze swoim przeorem Grzegorzem na czele, jako posowie
Daniy w sprawie unii^). Ci Dominikanie, wystpujcy w roli posów od ksicia,
mogli by najatwiej z Halicza, poniewa Danio rezydowa wtenczas w Haliczu.
,

suy

Jako

istotnie

mamy

tam

i

gór w.

Daniela,

tu obok zamku ksicego

a dzisiej-

szego Kryosu, znane dobrze wród monasterzysk tamtejszych uroczyszcze »Danio wskie (Danyijokie).
Równoczenie z klasztorami Dominikanów szerzyy si na Rusi klasztory franciszkaskie. Dlatego prawdziw musi by stara tradycya Franciszkanów halickich,
klasztor ich zosta tam zaoony 1238 r., jak to podaje napis na pewnym obrazie,
o którym bdzie mowa, nastpnie Querella z r. 1767 ks. Szczsnego Wileskiego,
<

e

gwardyana klasztoru Franciszkanów w. Krzya w Haliczu, i wreszcie relacya franciszkaska ^).
Akcya w kierunku nawracania Rusinów na katolicyzm bya jednak starsz.
tym kierunku robili ju, a przynajmniej chcieli co zrobi, Wgrzy. Andrzej II,
król wgierski, gdy posadzi swego maoletniego syna Kolomana na tronie w Haliczu, zabra si bardzo energicznie do unii Kocioa ruskiego z Rzymem, a równoczenie do krzewienia aciskiego obrzdku.
tym celu sprowadzi podobno do
Halicza dwóch biskupów, zabra na kocioy dwie cerkwie, znieway halickiego
episkopa kler ruski, oddalajc ich od katedry, a wprowadzajc do niej kler aciski^). Miejscowa ludno zrazia si przez to do rzdów wgierskich, zawezwaa
Mcisawa i spowodowaa przez to rychy ich upadek. Wprawdzie zdaniem prof.
M. Hruszewskiego wiadomoci te
nieco przesadzone, ale jest w nich i

W

W

i

cz

s

prawdy =).
Bzovius: »Propago D. Hyacinthi«, Yenetiis 1606. »Quin Kiiouiam quoque et
') Abraham
Haliciam (altera earum erat Metropolis Russiae, secunda vero Archiepiscopali et Regia sede illustris)
colonias suas paulo post (1222) adduxit« (str. 4). Za w. Jacka zaoono nastpujce konwenty dominikaskie: w Kijowie, w Haliczu (Convent. Halicien. 1238. Fratres e Polonia acceperunt, a Tartaris
exustus est), we Lwowie, w Kamiecu, w Mociskach, w Przemylu; potem w innych miastach

—

Simon O kolski: »Russia Florida«: etc. Leopoli 1646, pars II. »Conveutus HaHyacinto Odrovonzio Potano erectus (1238)«.
X. Micha Sieykowski: ^witnica
Paska«, Kalendarz dominikaski. Druk. Akad. Krak. 1743, str. B. -Miesic May, Dnia 6. Tego dnia
Pamitka Mczestwa witobliwego X. Adryana, Przeora Halickiego, S. Teologij D. y 26 Braci Polaków, którzy przy opowiadaniu Wiary S. od Poganow poimani y na ostre pale powbiiauii;.
2) »Lugduni, Idibus Septembr., anno uinto (1247)«. Papie poleca
opiece arcybiskupa — Hczelyna (Hezelo de Yilstorf) i posów od »króla«; ruskiego Daniy, prowadzcych ukady w sprawie unii:
»...Dilecti itaue filii Gregorii, abbatis de monte Sancti Danielis, et fratrum H. et. A. de ordine fratrum Praedicatorum, carissimi in Christo filii Danielis, regis Russiae. Nuntiorum«.
') Dodatki, dok. XII, oraz
Querella« w aktacli parafii na Zaukwi.
(str

8).

Pr. P. F.

—

liciensis a S.

W.

Tatiszczew:

»KojioMaHt An;ipeeBnH'B.
npnBe.i- et co6oh) AB3"x-b
Btpb naneiKCKoa«. Haliczanie wypdzili Kolomana
od siebie »3a asHTie iiMT, ABjs-b nepKBeii n aa nopjranie enncKona ra.inKaro«;.
Kron. Woskr. I. Str, 119:
nennCKuna B nonu HsrHa n3'B i^epKBD, a cboh nonu npnBe;i,e Jia.TancK\n Ha cJiyHCÓyu.
^) M. Kruszewski: oIcTopia yKpaian-Pycns III. str. 20.
*)

N.

Hct. Pocc.

enncKonoBi. nanewcKnKt, icoToptio CTajiu

III,

ymn

str. 377.

.

.

rajinnaHi.

—
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Chocia przed Kolomanem

i)

i

HALICZA

Ru halicka przypadkowych
opiek nad kocioem gmin

moga mie

po nim

biskupów, którzy prowizorycznie rzdzili roztaczali
katolików, nie miaa jednak ona swoich wasnych biskupów. Grunt do tego przygotowa musieli dopiero misyonarze reguy w. Dominika i Franciszka z w. Jackiem
zwróju w r. 1232
na czele. Ci do tego stopnia posunli spraw naprzód,
IX
bull
Papie
Grzegorz
biskupa.
jej
swego
da
aby
cia si do papiea z prob,
etc.«,
filio
Gnesnensi
electo
z tego roku, poczynajc si od sów >Significante dilecto
i

i

Ru

e

poleci Jakóbowi, prowincyaowi Dominikanów w Polsce, i mnichowi Domasawowi
zaoenia takiego biskupstwa, a po ich rez tego samego zakonu, zbada
Cystersów
z Opatowa, Gerarda, pierwszym biskupem
klasztoru
opata
lacyi mianowa
dominikaskie
podaj jeszcze wiadomo o jakim
na Rusi (1234—1256 2). Roczniki
arcybiskupie hahckim Bernardzie z zakonu Dominikanów, sprawujcym rzdy pasterskie w r. 1236 czy 1311, Wochu czy Polaku z pochodzenia, który podczas misyi
Nie wiadomo wszake,
i spalony.
zgin od pogan mierci mczesk, przecity
Rusi
jest
figur historyczn,
aciskiego
na
obrzdku
dziejach
o ile ta posta w

mono

pi

w tym wypadku wykluczon nie jest 2).
aczkolwiek prawda
jeszcze
wszystko za tern przemawia,
Przeto jest rzecz niemal pewn
za ksistwa ruskiego od XII w. istniaa w Haliczu rzymsko-katolicka gmina, grupujca
si czy to przy wasnym kociele lub kaplicy, czy te przy klasztorze, czy wreszcie
przy której cerkwi przeznaczonej na koció, albowiem bez wasnej wityni nie
moga si oby w tych gboko religijnych czasach nawet maa grupa mieszkaców.
Na tej podstawie wyania si postawione ju wyej pytanie, czy cerkiew
gminie aciskiej jeszcze za ksistwa
w. Pantalemona nie suya za
i

e

i

koció

ruskiego

?

musi by przeczca, poniewa inne wzgldy za tem nie przemawiaj. Napisy krelenia na cianach nie wykazuj zgoa nic na podtrzymanie
do pewnego
charakteru wycznie ruskiego,
tego wniosku, ale naodwrót,

Odpowied na

to

i

su

bdc

•)

i

XIV wieku, wynikay
Pretensye biskupów dyecezyi lubuskiej do Rusi Czerwonej w XIII
na Rusi si opar
nieli jeszcze ku kocowi wieku XII kiedy
biskupa aciskiego, zaj si tamtejszymi katolickimi kocioami*.
Abraliam: ^Pocztki arcybiskupstwa aciskiego we Lwowie, Lwów 1909., str. 11).
i

a

»e prawdopodobnie który z
gdy tam jeszcze nie byo adnego

std,
(Dr

W.
»)

Abraliam Bzovius: »Propago

Okoski:

»Russia Forida etc, Leopoli

D. Hyacintiii

1646.<,

etc,

Yenetiis

1606*,

str.

49

i

10.

— Simon

str. 55.

mczesk

Bzovius: »Propago D. Hyacintiii^ str. 19 20 wymienia tych, którzy polegli
podczas istnienia towarzystwa >Fratres Peregrinautes« od 1222—1456. »Ex his in antiuo
ordinis chronico praecipui nominantur, breui conciscue tituo expressi (z arcybiskupów na pierwszem
miejscu brat Marcin, konsekrowany na arcybiskupa gnienieskiego 1278, na drugiem) B. Bernardus,
Archiepiscopus Haliciensis, antequam sedes Leopoim transferretur, serra per medium dissectus quasi
alter Propheta, inque ignem postmodum coniectus, a Turcis exustus est, alii tradunt a Scythis, crudelissimo hoc mortis genere pro fide exanimatum«. Podobnie na str. 49. Take na str. 10: "...Archiepiscopum Haliciensibus unum ex suis B. Bernardum, sicut et alijs B. Gerardum, primum Episcopum
Ruthenorum, ab eodem Gregorio IX praefactum, aspexit«. — X. Micha Sieykowski: »witnica
Paska etc Kalendarz dominikaski, Druk. Akad. Krak. 1743. Pod dniem 5 czerwca: »Tego dnia
Bog. Bernarda, Arcybiskupa Halickiego, Polaka, który przy opowiadaniu Wiary S. od Poganow
elazn przernity a potym spalony«. Take na str. 57. — Gdzieindziej pisz o dwóch
w po
Bernardach: roczniki krajowe wspominaj o arcybiskupie halickim w r. 1236, i arcybiskupie lwowskim
=)

A.

i

mierci

:

<

pi

w

r.

(Dr
1888,

Bernardus de Crema Italus<. To odnosi si moe prawdopodobnie do jednej postaci.
Szaraniewicz: »Die Franciscaner-Kirche in Halitsch^. Mitthei. der k. k. Central-Com. Wien
XIV str. 94). — O tym przedmiocie pouczajca rozprawa: Ifarl Reifenkuge: »Die Griindung

1311 »frater
I.

der romisch-katholischen Bisthiimer in den Territorien von Halitsch und Wadimir. Wien 1874«).
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e jeszcze w czternastym wieku zabytek sta jako cerkiew.
Nadto jeszcze i drugi wany wzgld sprzeciwia si temu, aby przemiana tej cerkwi
na koció odby si moga kiedykolwiek przed rokiem 1349. Sprzeciwia si temu
tytu kocioa.
Zmiana cerkwi na koció nastpia dopiero po opanowaniu Rusi Czerwonej
przez króla Kazimierza Wielkiego. Stao si to moe w roku 1349 lub w latach
nastpnych, zwaszcza,
po przejciu Halicza pod rzdy polskie, ilo katolików
tamtejszych szybko wzrosa. Wystarczajcym dowodem na to jest fakt,
przy konsekracyi nadano kocioowi tytu patrona i^olskiego, w. Stanisawa Szczepanowskiego, biskupa krakowskiego, którego kult, po jego kanonizacyi w r. 1253 przez
stopnia

dowód,

za

e

e

papiea Innocentego IV, wzmóg si wtenczas najbardziej.
Motywy, które towarzyszyy wówczas przemianie tej cerkwi na koció, byy
dwojakie: na pierwszym planie staa potrzeba erekcyi parafii aciskiej w Hahczu,
na drugim — kreacya aciskiego arcybiskupstwa.

Gdy

Ru

halicka

i

cz

woyskiej przesza pod rzdy

polskie,

nie

byo tam

jeszcze ani jednego rzeczywistego biskupstwa aciskiego. Dlatego Kazimierz Wielki

przedoy zaraz w 1350 roku kuryi rzymskiej swój projekt zaoenia siedmiu
biskupstw z osobnem arcybiskupstwem na Rusi, proszc papiea o poparcie.
Papie Klemens VI wyda w nastpnym roku odezw do arcybiskupa gnienieskiego oraz do wszystkich biskupów polskich, aby kocieln dziesicin swych dochodów wspierali króla dla nawrócenia Rusinów (ad convertendos Ruthenos').
moe,
król Kazimierz dla zachty papiea przesadzi nieco w liczbie biskupstw,
jakie mogy
kreowane na zdobytych ziemiach ruskich. Takby przynajmniej

By

e

by

wypywao

zasady paralelizmu, której cile trzymano si przy kreowaniu aciskich biskupstw na Rusi. Albowiem Rzym nie tworzy nowej organizacyi kocielnej,
lecz przyjmowa rusk za swoj, wic nie tylko ilo biskupstw i ich siedziby, ale
nawet granice dyecezyi byy identyczne z siedzibami i granicami starych biskupstw
ruskich

W
si

nie

z

^).

jednym tylko wypadku chcia król Kazimierz odstpi od tej zasady i to
udao. Chcia arcybiskupstwo kreowa we Lwowie. Chodzio mu o stolic

któr faktycznie by Lwów z wszelkimi warunkami piknego rozwoju, podczas gdy podupadaa coraz bardziej dawna stolica, Halicz. Ale posiada Halicz jeszcze jedn pamitk swojej wietnoci. Posiada rusk metropoli, zaoon na
miejscu dawnej episkopii 1303 r., po mierci ksicia Lwa, który si o to najwicej
troszczy. Metropolia niemal przez cay wiek XIV przeduaa jeszcze tradycye
starej stolicy, z dusz przerw od r. 1347—1371, kiedy to wskutek intrygi metrokraju,

politów kijowskich, przeniesionych do Moskwy, przez synod patryarchy carogrodzkiego zostaa ona zniesion, a potem napowrót restytuowan. Przeto na Halicz,

zasady kuryi, przypadaa siedziba proponowanego arcybiskupstwa.
si o Lwów. Na razie prosi cho o zwyke biskupstwo 1363.
si o upór biskupów lubuskich, którzy wystpili
rozbiy
wszake

wedug wiadomej
Tymczasem

król troszczy

Jego starania
')

Theiner Mon.

hist. Pol.

I.

N.

DCCII.

'>...Verum quia,

sicut

postmodum pro

parte cars-

Poloniae illustrls, per certos ipsius nuncios propositum
exstitit coram nobis, idem rex, non sine gravibus sumptibus et expensis, infidelium Ruthenorum
terras sive ducatus suae potestati et dominie jam subiecit, in uibus possunt constitui et creari
septem diffusi episcopatus cum suo Metropolitano... Dat. Avinione II Idus Martii (1351)<.
»)
Abraham: »Pocztki organizacyi Kocioa aciskiego na Rusi«, oraz .Pocztki arcysimi in Christo

filii

nostri Casimiri,

regis

W.

biskupstwa la. we Lwowie*,

Lwów

1909, str. 13

— 15.
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pretensyami do Rusi Czerwonej, w szczególnoci za do Lwowa. Nie widzc na
przysta Król na kreowanie tego arcybislcupstwa w Haliczu.
A zatem propozycya króla Kazimierza zostaa urzeczywistnion, cliocia nie
rycho. Arcybiskupstwo aciskie, które w 1412 wzgldnie 1414 r. przeniesiono z Haw roku 1367
licza do Lwowa, przechowao u siebie wiadomo w transkrypcyi,
elekt Krystyn, z rycerskiej rodziny, na sejmie w obecnoci króla innych senatorów
otrzyma za zgod i poleceniem stolicy apostolskiej od arcybiskupa gnienieskiego
sakr na arcybiskupa w Haliczu.
Fakt zaoenia aciskiego arcybiskupstwa w Haliczu w tym lub poprzednim
czasie stwierdza jeszcze inne, najbardziej wiarygodne ródo'). Nie stoi take nic
na przeszkodzie, aby uzna za prawdziwe dat i imi elekta, a to, co podaje dalej
Z

razie innego wj-jcia,

e

i

sama notatka, wydaje si take prawdziwem. jeeli nie w zupenoci, to przynajmniej w czci.
Oto arcybiskup Krystyn, który rzekomo zbudowa sobie w Haliczu katedr
pod wezwanieiu w. Maryi Magdaleny, nie mia jeszcze kapituy, tylko trzech pramia icli na swojem utrzymaniu, a mianowicie prepozyta, który by proatów,
ta

i

:

kocióka

czyli kaplicy w. Stanisawa przy tej katedrze, kustosza
Ecclesia uondam metropois S. Mariae Magdalenae dicata fuisse scrii dziekana:
bitur... Rexit hanc cathedram suam primus archiepiscopus Cliristinus, vir equestris ordinis, a Jaroslao Skotnicio, archiepiscopo Gnesnensi, tamtiuam sedis apostolicae delegato, praesente rege et senatu anno 1367 octava Idus aprilis consecratus.
Nullum ei erat capitulum et canonici, praeter tres Praelatos, Praepositum Tituli S. Stanislai in sacello ejusdem ecclesiae, Custodem et Decanum, quos
de mensa sua alebat...« ^). Za Skrobiszewski, kanonik kapituy lwowskiej, powiada
powysi praaci
w swojej History lwowskiego a. arcybiskupstwa, druk. 1629,
e »Christinus eos de sua mensa nutrvit
»nudos titulos gerebant<
Byaby to najstarsza wiadomo, w której po raz pierwszy cerkiew w. Pantalemona wystpuje jako koció, poniewa ponad wszelk wtpliwo o tym zabytku
jestto lvOjest tu mowa. Przytem stwierdzi mona jeszcze dwie wane rzeczy:
znajduje si przj' katedrze arcybiskupiej, albo raczej katedra
ció parafialny
mieci si w okopach przy tym staroytnym kocióku parafialnym, albowiem tak
wypadaoby wnioskowa ze sów i>in sacello ejusdem ecclesiaei..
Ale zaraz na tem miejscu natrafiamy na cay szereg nieatwych do pokonania
trudnoci, które nasuwaj same tak urj'wkowe, powierzchowne, a niekiedy
sprzeczne róda o tym ciemnym okresie aciskiego arcybiskupstwa w Haliczu.
Poza faktem istnienia misyonarskiego zaoenia rzeczywistego arcybiskupstwa,
poza konseltracy Krystyna na pierwszego arcybiskupa z asyst trzech praatów, prodziel^ana, którzy mogli by pomocni arcybiboszcza parafii lialickiej, Icustosza
skupowi w organizowaniu dyecezyi, w sprawowaniu pierwszych rzdów nad ni
co wszystko moe by istotn prawd
w zarzdzie mieniem arcybiskupskiem
cay gmacli tej budowli jest zreszt mglisty zarysowuje si sabo. Zaraz bowiem
po mierci Kazimierza Wielkiego, a moe i Krystyna, powtórzyy si grone wypadIci, Ictóre zgubiy niegdy ksicia Bolesawa Trojdenowicza: wybucho powstanie Piusinów 1370,1, kasowano wszdzie kocioy aciskie, zabierano icli majtki. Rozpado si
boszczem

e

i

.

e

i

e

i

i

i

—

—

i

i

in

')

Pergamin papiea Bonifacego IX

=)

Yisitatio ecclesiae parocliialis Haliciensis per Illustr. Reverencl.

Wyj'ce

Wyy

oki..,

z r. 1390.

>Akta grodzkie

i

ziem.< T.

III, (86

—

88).

Doniinum Nicolaum Ignatium
archiepiscopum Metropolitanum Leopoliensem, 13 Decembris 1740 expedita.
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take arcybiskiipstwo w Haliczu z ca sw fundacy do tego stopnia, e ju papie Bonifacy IX, (który wanie w swojeni zleceniu z r. 1390 dla biskupa przemyskiego Eryka podaje krótki szkic pocztków arcybiskupstwa w Haliczu), podnosi,
e nawet nie mona wiedzie dokadnie gdzie w jakich granicach znajdowao si
uposaenie tego arcybiskupstwa: »...quod cum olim ecclesia Halicie nsis,
i

i

consistens in Ducatu Russie, qui per clare

manibus scismaticorum

man

ecclesie

et infidelium

de nouo reductus fuerat,

et infidelium tuiic existens,

et infra (juos
s c

i

r

i

non

memorie Ludouicum, Regem Ungarie, de

ad fidem catholicam

po

t

in

obedientiam sancte Ropotestate dictorum scismaticorum
et

tanto tempore caruisset catholico antistite,

quod

u hi

confines consistehat dos ecclesie ])redicte de facili
era

t

«
').

Oczywicie w sowach tych trudno nie dopatrzy si wzmianki o czem znacznie starszem, ni wieo pogrzebane ai'cybiskupstwo Krystyna; wzmianki moe
o tem arcybiskupstwie, które, jak z przytoczonych wyej cytatów poznalimy, za rzdów katolickich ustanowi móg papie Grzegorz IX (1227 — 1241). A co si
tyczy innych szczegóów, jak na przykad budowy osobnej katedi'y, zalenoci materyalnej plebana od arcybiskupa, nasuwa si nawet powana wtpliwo, chocia, jak
zobaczymy, przeczy temu stanowczo nie mona.
Sprawa osobnego kocioa katedralnego w caej tej relacyi stanowi
wanie pinikt najbardziej wtpliwy. Nie chcielibymy jej kwestyonowa, raz dlatego,
e Skrobiszewski, kanonik tej samej kapituy arcybislcupiej, podajc to jeszcze
w roku 1626 2) arcybiskup Wyycki 1740, musieli si oprze na starszem ródle
organizacye kocielne prowadziy dokadne kroniki, które nie(klasztory bowiem
stety po najwikszej czci ulegy zniszczeniu), a powtóre dlatego, e charakter
terenu przy kociele w. Stanisawa budzi pewien archeologiczny interes. Kopic
na prób kilka jam 1 m gbokoci na pónoc od kocioa, w oddaleniu okoo omdzesiciu kroków, napotkaem wszdzie na bryy kamienia, jakiego dostarcza poi

i

Sokó (lichy alabaster), na uamki cegy 3V2 cm grubej, jak w Kijowie wyna fundament wcale lichy, pewnie z pod jakiego budynku
kazuje okres litewski
drewnianego, odsonity na przedueniu 8 metrów od zachodu ku wschodowi (mapa
pomnikowy, zjawia si
na str. 3). Kamie sokolski, jako materya budowlany
w Haliczu po jego upadku.
Rzekomy koció katedralny Krystyna móg by zatem co najwyej niewielk
drewnian budowl, która wnet z arcybiskupem znika z horyzontu niema jej ju
za arcybiskupstwa drugiego zaoenia 1375 r.
Natomiast z najbardziej wiarygodnego róda, gdy z dokumentu papiea Boowa pierwsza, tak czsto tam wspominana ^Ecclesia
nifacego IX, wypywaoby,
blizki

i

i

i

e

Haliciensis

lub

e

Sancta ecclesia Haliciensis* bya

raczej

cerkwi

obró-

wanie upada, bo zostaa napowrót odebran
pozbawion
przez
duszy czas potem arcybiskupa. Jej dobra take
przez Rusinów
porozbierano, tali, e przy ponownem kreowaniu arcybiskupstwa w roku 1375 nie

con

na koció,

wskutek tego

i

W

') »Akta grodzkie i ziemskie* T. III. str. 86—88.
Rzymie 15 maja 1390. Bonifacy IX. papie
nakazuje biskupowi przemyskiemu Erykowi, aby zjecha do Lwowa, miasto od interdyktu uwolni
surowe ledztwo z arcybiskupem halickim Bernardem rozpocz. (Spór arcybiskupa z miastem
Lwowem o dom w rynku, gdzie teraz kamienica 1. 9).
2) I. Skrobiszewski:
Vitae archiep. Halic, Leopoli 1626, str. 43 pisze o arcybiskupie Krystynie: »Nostri autem annales de hoc archiepiscopo ista tantum habent: Cristinus, primus archiepiscopus Halic, ecclesiam metropolitanam S. Mariae Magdalenae Haliciae construxit«.
i
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w jakich granicach si one znajdoway. Wskuteli
wiedziano nawet dobrze, gdzie
Wadysaw
tego ówczesny pan Rusi halickiej z rki króla wgierskiego,
Opolski, obdarza je w tym roku nowem nadaniami >). Pergamin Bonifacego, o którym
mowa, ani razu nie mianuje tego kocioa katedralnym, tylko »ecclesia Haliciensis«
albo »Sancta ecclesia Haliciensis<, co gdy nie jest przenoni, odnosi si moe li
tylko do parafialnego kocioa w. Stanisawa, a poprzedniej cerkwi w. Pantalemona. Przy tym kociele mogo by tymczasem systemizowane arcybiskupstwo halickie, zanim ulokowao si stale we Lwowie. Tutaj mieli arcybiskupi swoj rezydency, o której donosz róda, bo koció parafialny zastpowa tam miejsce
i

ksi

To wyranie zeznaj wspóczesne najbardziej wiarygodne róda, gdzie
zarazem niedwuznacznie wskazuje si na koció parafialny, jako na rezydency
katedr arcybiskupi. Arcybiskup Jakób Strepa wzywa plebana lwowskiego na
swój sd >ut coram nobis in curia habitationis nostre in Halicz sive in Lemburga...
compareat*. W wyroku za biskupa przemyskiego Eryka z roku 1390 na arcybiskupa halickiego Bernarda znajduje si wana wiadomo, e ten arcybiskup przemieszkiwa we wsi Kkolnikach pod Haliczem, albo w miejscach stoecznych tego arcyw Haliczu, poniewa ani tu
biskupstwa, przy kociele parafialnym we Lwowie
ani tam arcybiskup ten nie mia wasnej katedry: >\..alias in Cuculnik rilla, ubi
katedry.

i

i

i

habitare

et in loco

consuevit,

magis insigni ipsius Archiepiscopatus, videlicet in

ecclesia parochiali ibidem et in Halicz, unde idem Archie-

Lemburga

m

1
k a t li e d r a 1 e m non h a b e t
2).
na koció dla arcybiskupów aciskich w Haliczu
Zreszt Dugosz podaje,
pi-zeznaczono rusk cerkiew: »Fuit autem ad praefatam metropolitanam Halicziensem
ecclesiam, recenter a Gregorio undecimo (1370—1378) erectam, Jacobus natione Polonus (ma by Mateus) consecratus, et sedi suae ecclesia...? Graeci ritus
ten fakt z osob arcybiskupa Strepy.
consignata« % Myli si tylko Dugosz,
Za Strepy sprawa przeniesienia arcybiskupstwa z Halicza do Lwowa bya ju rzecz
uoon, tylko z powodu pewnych trudnoci jeszcze wstrzymywan. Z tego powodu
ten arcybiskup mieszka przewanie we Lwowie i doglda tam budowy teraniejszej katedry i do czasu tego przeniesienia, którego wyczekiwa od stolicy apostolskiej, nie systemizowa nawet kapituy, co te sam wyranie zeznaje przy sposo-

p

i

s c

opu

s e cc

1

es

i

a

. .

.

e

i

wic

»Akta grodzkie

i

ziemskie«, T. III.

str.

86—88. »Duduiii siuidein pro parte Bernard!, Archie-

Urbano pap VI predecessori nostro, quod cum olini
ecclesia Haliciensis, ennsistens in Ducatu Russie, qui per clare nieniorie Ludouicuni Regem
Ungarie de manibus scismaticorum et infideliuni ad fidem catholicam et obedientiam sanote Roman
ecclesie de nono reductus fuerat, in potestate dictorum scismaticorum et infidelium tunc
exitens, tanto tempore caruisset catholico antistite, quod ubi et infra quos confines consistebat dos ecclesie predicte de facili sciri non poterat, dilectus filius Nopiscopi Haliciensis, exposito felicis reeordationis

bilis

Vir Ladislaus

Rohagyn(!)

Opoliensis,

et castra

tunc

Oleszko

et

Russie dux, zelo devotionis

Tu stan,

in diocesi

fidei

orthodoxe accensus, opiduni
cum distrieti-

Haliciensi consistentia,

domum

sitam in superiori
bus, villis, bonis et eorum pertinentys universis, ac u nam
parte circuli opidi lamburgensis dicte diocesis, iuxta confines eiusdem opidi, cum omnibus iuribus et
pertinentys suis, necnon decimam theolonorum(!) in eodem opido, et decimam salis in Drohobicz et in Sudaczoia(!) prefate diocesis, tunc ad eundem Ducem iusto titulo pertinentia, dicte
Haliciensi ecclesie in dotem donatione perpetua et irrevocabili concesserat et

dona vera t«...
2)

»)

—

moe

Wie Kkolniki
i ziemskie^, T. III, dok. LXX str. 139 i dok. LII str. 101.
najstarszych, pierwotnych posiadoci arcybiskupa halickiego fundacyi Kazimierza

>-Akta gr.

nalee do owych

Dugosz.

T. III, str. 359

(Kraków

1876).
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bnoci zamiany spornego domu w rynku we Lwowie i). Dom ten, który znajdowa
by tam pierwszym paacem arcybi9
si na miejscu dzisiejszej kamienicy pod
arcybiskup
Jakób na inny dom drewniany 2)
zamieni
Bernarda,
Macieja
skupów
Sd krajowy koció
przemysowa.
szkoa
(gdzie
franciszkaskim
przy konwencie
miastem
swoim
spór
midzy
zacity
umorzy w ten sposób dugi
Jezuitów «)
1.

i

i

i

i

i

i

poprzednikiem Bernardem.

Na wiadectwie Dugosza opar si niezawodnie ks. Miclia Harasiewicz, a potem
Pogldy dwu tyci uczonycli s jednakowe zgodne co do
ks.
tego, e cerkwi konsekrowan na koció arcybiskupi bya ruska cerkiew metropolitalna w Haliczu, róni si wszake midzy sob co do samego jej miejzabytku. Ks. Harasiewicz mniema, e siedzib metropolitów, a potem arcybiskusca
pów wraz z icli konwentem franciszkaskim, bya cerkiew w. Pantalemona czyli
koció w. Stanisawa. Do podobnego wniosku, pod wpywem romaskicli rzeb
prof. W. uszczkiewicz. Ks. Petruszewicz natotej cerkwi, nachyla si poniekd
miast kategorycznie twierdzi, e t katedr rusk, a nastpnie arcybiskupi bya
teraniejsza, ród miasta nad Dniestrem znajdujca si cerkiew parafialna Boego
Antoni Petruszewicz.

i

i

i

e

wyparty z niej kler ruski 1375 r.
Narodzenia. Twierdzi dalej ks. Petruszewicz,
gdzie pobudowa sobie inn
gór,
skalist
na
dalej
kilometrów
przeniós si
gór
odtd dopiero nazwano
i
czas,
jaki
jeszcze
cerkiew i utrzymywa si tam
inkorporowany koció
miecie
zosta
Kryosem. Do tej katedry arcybiskupiej w
polskiego garnizonu pod wezwaniem w. Stanisawa za miastem, utworzony jeszcze
tym kociókiem zarzdza jeden kanonik.
przedtem z cerkwi w. Pantalemona

pi

e

i

e

Cerkiew w miecie bya zatem katedr rusk od poowy XII w. do 1375 r., potem
katedr polsk do 1414, nastpnie napowrót cerkwi pod nowem wezwaniem Boego
Narodzenia, któr jest po dzie dzisiejszy.
prawdziwe,
twierdzenia i wnioski tyci uczonycli nie we wszystkiem

s

e

tomy ju

sposobno
ju poznalimy,

mieli

stwierdzi,

mówic

e t cerkwi,

o Kryosie.

by

przemienion na koció,
która moga
ruska na Kryosie, to
katedra
ani
Narodzenia,
Boego
parafialna
nie bya cerkiew
który uchodzi
cerkwi,
z
kocioem
tym
pozostaje tylko jedna ewentualno,
koció paratamtejszy
w Haliczu za katedr i siedzib arcybiskupów, by tylko
Skoro

e

fialny,

i

to najlepiej

Ale historya

rafi acisk w

zezna sam biskup Eryk.

aciskiej parafii w

Haliczu, to jest t, która

Haliczu, to take rzecz nie prosta. Pasi znajduje obok rynku pod gór zam-

108-110, rok 1395: ^^...cum consulibus et
') .Akta grodzkie i ziemskie. T. III, dok. LVIII, str.
fraude aliqua,
universitate prefatis occasione doinus premisse, non vi metusue causa, nec dolo sive
carentiamcapipropter
sciencia
sui
certa
ut prefertur, sed de mera ac pura yoluntate et de

quod tunc ob novam plantacionem sedem habere non potuit, veram atue raciofecisse, et domum sue habitacionis circa claustrum Sancte Ci-ucis, fratrum
seu
Minorum cimitterio contigue sitam, pretextu domus prefate per modum legittime permutacionis

tuli,

nabilem permutacionem se

occasione domus
sedis et suo recepisse recognovit, reputans sibi ac sedi sue
prenotate ef f ectuali ter sati sf actum«...
rok 1395. Jakób, arcyb. hal. zwraca rajcom lwowskim myn na
2) Tame, dok. LXI, str. 113,
stuba lignea habitacionis Reyerendi in Christo patris et
...in
spisany
Zboiskach. Dokument
domu w rynku
domini Jacobi Archiepiscopi Halicziensis«... oraz w dokumencie zamiany spornego

camby nomine

108—

str.
we Lwowie na inny dom przy klasztorze cmentarzu franciszkaskim, (AGZ. T. III. LVIII.
patris ac domini, domini Jacobi,
Christo
in
Reverendi
—
habitacionis
domo
>...in
lignea
110).
i

divina et apostolice sedis providencia halicziensis Archiepiscopi«...
Abraham: .Arcybiskup Jakób Strepa«, oraz ^Pocztki arcybiskupstwa
n Dr.

Wad.

skiego we Lwowie«,
,.

str.

15

i

acm-

58.

23
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pod wezwaniem N. Maryi Panny erygowa dopiero król Wadysaw Jagieo
1427 roku, w trzynacie lat po przeniesieniu arcybiskupstwa do Lwowa. Jako ei'ekcya
póniejsza, nie moe ona zostawa w adnym zwizku z arcybiskupstwem. Odnie
to wypada chyba do jakiej starszej parafii. Ale jakiej?
Rzumy tedy zason na dotychczasowe wywody, a starajmy si pozna przedmiot z innej strony. Przedewszystkiem zapytajmy si, czy taka starsza parafia,
o której donosi nam niepokana, a moe i baamutna, notatka arcybiskupstwa lwowskiego, naprawd istniaa, bo to rzecz zasadnicza.
Nie tylko lady, ale nawet dowody istnienia owej starszej parafii w Haliczu
niezaprzeczone.
w drugiej poowie XIV na pocztku XV st.
Powoywalimy si ju na cenne wiadectwo biskupa przemyskiego Eryka,
który w swoim wyroku z 1390 r. na arcybiskupa halickiego Bernarda owiadcza,
tene arcybiskup podczas pobytu w swojej dyecezyi najczciej rezydowa w K-

kow

s

i

e

kolnikach, lub przy kociele parafialnym we Lwowie i w Haliczu.
roku 1396, dnia 29 lutego, archidyakon lubelski Jan,
Ale oto fakt drugi.
papiea wyrok w sporze o myn na Zboiskach pod
polecenia
z
Krakowie
wydajc w
Lwowem, midzy Janem Rusinem, rektorem parafii (N.P.M. nienej) we Lwowie a gmi-

W

n tego miasta,

zawiadamia o tem parafie aciskie w dyecezyi halickiej, przemyskiej,
i).
krakowskiej i w samym Krakowie, na pierwszem za miejscu parafi w Haliczu
Wreszcie jeszcze jeden dokument, który udao si odszuka w archiwum >berstanowisko materyalne
nardyskiem< we Lwowie 2), a który zarazem dowodzi,
w
Haliczu
drugiego zaoenia,
arcybiskupstwa
plebana halickiego, przynajmniej za
prawdopodobnie
niezata parafia, stworzona
byo niezalene od arcybiskupów;
wczeniej od arcybiskupstwa, jedna z najstarszych na Rusi, bya pewnie
lenie
jeszcze przez króla Kazimierza Wielkiego. Oto 1404 roku król
wyposaona
odrazu
Wadysaw Jagieo nadaje kocioowi parafialnemu w Haliczu jego plebanom po
wieczne czasy dwa any gruntu na Zaukwi ze wszystkiemi przynaleytociami, lecz
nie jako now fundacy, tylko w zamian za inne, dawniejsze grunta kocielne, na
lewym brzegu za Dniestrem pooone. Na tych dwóch anach, zasiedlonych potem
wsi Zaukiew-Plebaprzez poddanych plebaskich, wyrosa teraniejsza
starszej parafii
istnienie
aby
dowodów,
innych
szczyzna. Wobec tego nie trzeba ju
fakt niezbity.
jako
stwierdzi
aciskiej w Haliczu, przed fundowaniem teraniejszej,

e

e

i

i

cz

Chodzioby teraz o to, gdzie si ta stara parafia znajdowaa?
Cytowana tradycya arcybiskupstwa we Lwowie, przechowana w transkrypcyi
Wyyckiego, podaje nam pierwsz najstarsz wiadomo, bo
Skrobiszewskiego
pod rokiem 1367, o parafialnym kocióku w. Stanisawa, którego proboszcz by zarazem pierwszym dygnitarzem kapituy arcybiskupa Krystyna. Trai

i

dycya

ta

moe by zagmatwan

przez dodatki póniejsze, lecz

e

w

gruncie rzeczy

ziemskie^ T. III, dok. LXII, str. 115. .Johannes, archidiaconus lublinensis
i n
H adiscretis viris vicarys et ebdomadarys ecclesiarum parocliialium
Gródku 20. X,
licz, in Treblow(!), in Zudaczow (Arch. bernard. Castr, leopol. t. 541 p. 324—326:
in Lamburga,
1387. Wad. Jagieo nadaje kocioowi w. Macieja w ydaczowie wie Rogono),
Halicziensis
et PreRzeschow,
in
Lancztiuti,
in
Jarosawia,
in
Wisclina,
Droliobicz,
in
in
in Stryg(!),
misliensis dyocesum; in Robczicze. in Pisna, in Tarnów, in Woynicz, in Parwa brega, in Boclinia
sanctam
Cracoiiiensis diocesis, ac in ciuitate Cracouiensi: ad beatam Yirginem, ad oinnes sanctos, ad
Cramuros
extra
Nicoaum
sanctum
ad
Forianum,
sanctum
Stephanum,
ad
sanctum
ad
Annam,
»)

»Akta grodzkie

i

In Ecclesia Cracouiensi,...

couienses, alysue omnibus et singuis...«
») Dodatki, dok. pod r. 1404.

:
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wanie tym liocioem historycznym,
arcybiskupim, wiadcz o tern

róda, Icocioeni parafialnym

i

e

dobra parocliii aciskiej w Haliczu od niePrzedewszystkiem wiadczy to,
pamitnych czasów po dzi dzie znajduj si przy kociele w. Stanisawa, czyli,
tworzy z niemi jeden kompleks,
tene koció ley na gruntach parafialnych
z którego wyjo go dopiero rozporzdzenie króla Zygmunta 1596 r.,
oddao
stanowi uposaenie parafii
w posiadanie Franciszkanów. Te dobra stanowiy
one po obu brzegach rzeki omnicy, u samego jej ujcia
aciskiej w Haliczu.
do Dniestru. Na prawym, górzystym brzegu ley due pole orne, poczynajce si od
waów kocielnych na zachód po »Kamienny wywóz czyli po gociniec, prowadzcy
z Halicza na Pukasowce, i po gór w. Spasa. Lud nazywa to pole od dawna
3jeów«, w starych za dokumentach zowie si ono take "Prebend w, Samsiawa«.

e

i

i

i

Le

,

(Mapa,

str.

3

i

tabl.

I).

Wizya gruntów proboszczowskich') z 1627 roku podaje ciekawy opis tych pól,
jako miejsca dwóch wsi zburzonych, Hryhorowa Perewozów, o czem jeszcze wtenstare drzewa. Ale jest to rzecz najczas miay tam wiadczy rozwalone piece
mniej prawdopodobn, aby te piece, przez lustratora w XVII wieku widziane, pochodziy wanie z tych wsi, a nie z owych póniejszych zabudowa, o których tam
mowa. Skoro dokument erekcyjny króla Jagiey ju w 1427 r. wspomina o tych
wsiach, jako o osadach dawno zburzonych, to rzecz pewna, e zburzenie to przez
Tatarów miao miejsce w XIII, a co najwyej w pierwszej poowie XIV wieku.
Jedna z tych wsi, Hryhorów, moga si znajdowa na Jeowie, druga, Perewozy,
Dniestr, za omnic czyli Czwi, na t. zw.
gdzie bya przeprawa przez omnic
Zaczewiu. Zaczewie stanowi kilkuset-morgowy obszar gruntów
bardzo yznych, zwaszcza po wylewach, a zamyka si midzy dwiema rzekami jako trójkt,
którego ramionami jest prawy brzeg Dniestru lewy omnicy, a podstaw od Bludnik,
Pukasowiec Hanowiec linia graniczna, która, jako przeduenie zachodniej granicy
pola Jeowa, wybiega z Kamiennego wywozu, przerzyna rzek Czew
biegnc
III).
chwili przejdalej w kierunku pónocnym, dosiga rzeki Dniestru (Tabl. I
cia Halicza pod rzdy polskie grunta obu tych wsi, pole Jeów Zaczewie, a nadto
monaster w. Pantalemona cum titrisue rippis Czew'<, moe byy puste.
tym
i

i

k

i

i

i

i

i

W

i

i

W

i

stanie jjrzeszy one

wasno

na

ewentualnie arcybiskupstwa halickiego, które na tych dobrach za Kazimierza Wielkiego fundowano.
wiadectwo, w tej mierze niezwykle cenne, zawarte jest w dokumencie erekcyjnym teraniejszej parafii N. P. Maryi w Haliczu, wydanym przez ki'óla Wadysawa
na wyposaenie
Jagie 1427 roku. Z tego dokumentu najlepiej mona pozna,
si tylko nadania starej. Do nada nowych co najwyej mona
tej nowej parafii
zaliczy niektóre pobory, wymienione na pocztku dokumentu. Nowy by moe podatek, który mieli odtd uiszcza prawosawni, jeeliby który z nich naby plac lub
one
dom od katolika, oboonego tym podatkiem. Ale co si tyczy gruntów, to
do para fi i«,
bez wyjtku te same, które ju przedtem i >od dawna
parafii aciskiej,

e

zoyy

s

naleay

stanowiy wedug wspomnianej relacyi majtek »prebendy w. Stanisawa^.
te dobra kocielne skadaj si dwa any na Zaukwi, które 1404 roku dostay
si proboszczowi w zamian za dawniejsze grunta na Zadniestrzu, opisane grunta
Perewozów,
przy kociele w. Stanisawa, po zburzonych osadach Hryhorowa
i

Na

i

i

')

Dodatki, dok. pod

r.

1627.
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rozoone po obu brzegach

rzeki

omnicy.

S

w

HALICZA

tern

grunta orne

Jeowa

na górze

ki na
pastwisko gminne Plebaszczyzny na dole po prawej, tudzie grunta
w tyme akcie dziedzicznemi wociami
Zaczewiu po lewej stronie tej rzeki
plebaiiskiemi nazwane, w których spokojnem posiadaniu »by i jest« i^roboszcz halicki: »Item duodecim iortulanos iuxta et secus fluvium, in ripi^a, Lukwa
i

i

—

item prata, agros, mericas supra fluvium Dniestr, adiacentes villis desertis Hrehorow et Pereweczie(I) haeredi tariis plebani, cum utrisue rippis
Czew decurrit,... ad arborem, in qua signa antiua continentur, uorum quidem

dictum

sitos,

bonorum praefatus parochus fuit et est in i)acifica possessione<: i).
A zatem akt króla Jagiey jest fundacy nowej parafii Wniebowzicia J^. P.
Maryi w miecie na podstawie starej przy w. Stanisawie. Jest naleytem zaopatrzeniem plebanii halickiej w nadania jednolite, albo w takie, które rozmaitymi
czasy i sposoby narastay, a tu ostatecznie zostay jej przez najwysz in&tancy
akt królewski nie nadmienia dokadniej
przyznane i zatwierdzone. Jaka szkoda,
co o tem, kiedy i w jakim charakterze te dobra, gównie pole Jeów i Zaczewie,
nadano kocioowi w. Stanisawa; czy plebanom przypady one w udziale dopiero
po przeniesieniu arcybiskupstwa, czy wczeniej, czy razem lub pojedynczo, poniewa
sprawa na tym punkcie jest niejasn i sprzeczn. Jeeli bowiem proboszcz halicki
bj^ w posiadaniu swoich dziedzicznych, kilkusetmorgowych dóbr nad omnic, dóbr
czyni one po dzi dzie probostwo halickie najlepszem
tak wielkich i yznych,
oznacza
owa skarga na niedostatek i » wielkie ubóstwo^ plew kraju, to co ma
bana, które skania króla do polepszenia jego bytu? Czeme zreszt tak dalece ten
byt polepsza, skoro i any na Zaukwi, otrzymane 1404 r. w zamian za podobne
nalea?! Pozoza Dniestrem i dochód z eglugi na Dniestrze od dawna ju

e

e

do

dziesicina z mliwa w trzech mynach miejskich,
staje
przywileje
nie byy zupenie nowe.
i
te
ale spodziewa si mona,
skarga na ubóstwo plebana
Z rewizyi samego aktu królewskiego wjmika,

chyba podatek od parafian

i

e

e

szablonow retoryk, gdzieindziej moe stosown, ale tu nieuzasadnion zbyteczn; e nowe nadania i'edukuj si do zera, a znaczenie fundacyi spada do sto-

jest

i

cao

stopniowo naljytych posiadoci,
pnia przypomnienia, ewentualnie ujcia w
dochodów i przywilejów plebaskich, z uyczeniem im sankcyi monarszej.
starsz parafi by koció w. Stanisawa, to
Jeeli ju widzimy dobrze,
parafi
nie wiemy za to, jakie byy jej grunta erekcyonalne. Chcielibymy wierzy,
w te
przy w. Stanisawie erygowa król Kazimierz w poowie XIV w. i uposay
stara
nowa;
ta
niej
1427
r.
parafia
odziedziczya
po
przywileje,
które
i
dobra

e ow

e

e

j

parafia jakote sytuowane przy niej arcybiskupstwo stanowiy odrbne od siebie
pleban halicki materyalnie nie by zalenym nawet od arcybiskupa
ciao, i

e

Krystyna. Jestto wniosek najprostszy.
Ale mogo by inaczej. Pocztek

tej

parafii

moe

zostawa w zwizku

z arcy-

biskupstwem halickiem, fundowanem za Kazimierza na tych dobrach wsi Hryhorowa
Perewozów. Halicki pleban, pocztkowo zaleny od arcybiskupa, móg i^rzyj
stopniowo potem w posiadanie wasnej majtnoci, t. j. gruntów za Dniestrem, wzgldnie na Zaukwi, a potem, po przeniesieniu arcybiskupstwa do Lwowa jego hojnem
uposaeniu przez króla Jagie, take do prebendy »Jeów« przy kociele, oraz grunna Zaczewiu i za Dniestrem. I jak arcybiskupi mogli w jaki sposób ustpi
tów i
posiadoci
na rzecz pierwszego kanonika kapituy i i^lebana halickiego, tak
z tych
i

i

k

')

Dodatki,

dokument

z r. 1427.
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potem ci kanonicy, wskutek reorganizacyi kapituy
jej beneficyów, ustpili z tycii
dóbr na rzecz swego koadjutora, jako istotnego plebana w Haliczu. I jak fundacya
i

plebanii

odby si moga

z

wykreleniem caej posiadoci arcybiskupiej w Haliczu,

te poprzednia fundacya kocioa lialickiego na tych dobrach odbya si pono
pewnym uszczerbkiem tamtejszych dóbr
prowentów metropolii ruskiej.

tak
z

ki

i

s

grunta za Dniestrem w ozach przepoowione
w ten sposób,
jedna ich
niejako przeduenie dóbr na Zaczewiu, naley do plebana, druga do metropolity!
Tak wic kocióek w. Stanisawa, który by pocztkowo rezydency arcybiskupstwa aciskiego na Rusi do r. 1414
siedzib proboszczów jednej z najstarszych parafii aciskich w tym kraju do 1427, zosta potem samotny, opuszczony
zapomniany do koca XVI wieku, a stojc pustk na osobnoci wród pól zaroli, rozpada si powoli w gruzy
chyli si coraz bardziej do upadku.
i

e

cz,

i

i

i

i

Opuszczenie

kocioa w. Stanisawa wypywao

z

wanych

—

przyczyn.

Arcybiskupstwo aciskie, zaoone w Haliczu dla wiadomej zasady
wybiera na
stolice biskupstw aciskich tylko te miasta, gdzie byy biskupstwa ruskie
po
upadku metropolii ruskiej przy kocu XIV wieku byo ju w Haliczu zbyteczne,
a konieczne we Lwowie, gdy Lwów by stolic Rusi. Nie moga pozostawa przy nim
duej parafia halicka, albowiem z drug poow XIV wieku zlokalizowaa si
wreszcie nowa osada rozbitego Halicza pod nowym zamkiem nad Dniestrem. Z tego
powodu na pocztku XV w. koció parafialny znalaz si o trzy kilometry na
uboczu, tak,
trzeba go byo w 1427 roku opuci
przenie parafi do nowego
miasta (fig. 82). Dlatego koció w. Stanisawa znalaz si potem w posiadaniu
proboszczów halickich. A to na podstawie nie jakiego przypadkowego i dowolnego
nadania czyli inkorporacyi, jak sdzi ks. Petruszewicz '), ale na podstawie konsekwentnej i cisej zasady prawa
prawa dziedzicznoci. Pod tym wzgldem nie
zasza adna zmiana, gdy koció, stojcy na gruntach parafialnych, pozosta nadal
w rku pierwszych kanoników plebanów halickich.
Jasny wyraz stanu rzeczy przechoway róda póniejsze:
Przedewszystkiem intromisya z 1612 r., na mocy której starosta Wodek odgrunta Poberea (o czer bdzie mowa dalej). Tam jest wyrana
Franciszkanom
da
po przeciwnej stronie za kocioem, na zachód soca, ley plewzmianka o tern,
baskie pole Jeów, dawniej do tego kocioa nalece, a dobra te zowi si Prebend
w. Stanisawa: »...peruentum est usue ad ipsam Ecclesiam diui Stanislai, post
quam ulterius est campum(!) Jezow, pertinens antiuitus ad hanc ipsam
Ecclesiam, vocabaturque hoc beneficium Praebenda Sancti Stanislai,
ciuae nunc est in posessione Reverendi Hieronimi Dambowski, Parochi Haliciensis« %
roku 1555 wszystko to razem z posiadoci przy nowym Icociele jest w posiadaniu pierwszego kanonika kapituy arcybiskupiej
proboszcza halickiego ks.
Zygmunta Grotowskiego: ...ac Bona Ecclesiae Parochialis Haliciensis, in oppido
et extra oppidum, ac in antevallis ejusdem oppidi Halicz, et villam post Lukiew ac

—

i

e

i

—

i

e

W

i

Wzniesienie sitam et uomodolibet nuncupatas, tenutae Possessionis venerabilis Sigismundi Grotowski, Plebani Haliciensis, nec non et alia omnia Bona plebanatus
prepositurae Coenobio pertinentia et adjacentia ex una, et Bona sive
villas haereditarias Bludniki, Komorów et Pukasowce... partibus ex alterat ^).

Petruszewicz:

HcTop. naB-cTie o i;epKBH

')

A. S.

»)

Dodatki pod

»)

Archiwum Bernardyskie, Obiaty grodzkie

r.

CB.

iraHTe.^eHMOHa, str. 17.

1612.
hal. T. 268, p.

1897—1914.
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Z innego aktu sdowego dowiadujemy si, e na Jeowie, w pobliu kocioa
w. Stanisawa, bya take sadzawka rybna, której lad teraz jest widoczny, pewnie
i

pozostao po

tamtejszej plebanii

»).

jednak chodzi o dowód kategoryczny, to dostarczaj go dwa dokumenty
Franciszkanami o koció w. Stanisawa
z procesu 1641 r. midzy plebanami
w Warszawie, Maryusza Filopapieskiego
nuncyusza
pismo
pole Jeów. Jestto
plebana
halickiego i kanonika kaaudyencya
narda, do króla Wadysawa IV, oraz
pituy lwowskiej, Stanisawa Stamirowskiego, u arcybiskupa Grochowskiego w sprajego pola
wie zwrotu plebanom kocioa w. Stanisawa, niegdy parafialnego,
Stanislai
extra
Ecclesiae
S.
muros
occupationis
occasione
causa
et
>...in
w okopach:
fundo
et
aliarum
cumsuo
occultaParoehialis
Halicienses sitae, praetensae
rum iniuriarum«, czyli »...in causa (et) occasione restitutionis Ecclesiae Sancti StaParoehialis, et Fundorum Ecclesiae Paroehialis propriórum -).
nislai,

O

ile

i

i

i

uondam

Prawo dziedzictwa proboszczów halickich

rozcigao si take w druw
niej piastowali ci ksia
jak
godno,
arcybiskupi
kapitu
gim kierunku na
w
pocztkach
probostwo kastanowi
Stanisawa
w Haliczu. Poniewa koció w.
i

jego plebani piastowali godno pierwszych praatów tamtejszego arcybipitulne
tytu odziedziczyli po
skupstwa, przeto to samo stanowisko w kapitule, godno
kapituy
arcybiskupiej
kanonicy
mieszkali
pierwsi
Jako
haliccy.
plebani
póniejsi
nich
przez
ksiy,
parafi
zwanych
swoj
rzdzili
haliccy
plebani
we Lwowie, za jako
parafii
spadkobierstwo
przywizane
do
tej
administratorami lub kommendarzami % a
starej prebendy czyli prepozytury uprawniao ich take do tytuu prebendaryuszów lub prepozytów kocioa w. Stanisawa.
Czy plebani haliccy zamieszkali we Lwowie zaraz po i)rzeniesieniu arcybiskupi

i

stwa do Lwowa, nie mamy na to dowodów, poniewa spotykamy ich tylko z tytuem plebanów. Plebana halickiego widzimy jeszcze przedtem u boku arcybiskupa
Jakóba. Ksia haliccy Pawe Marcin w dokumentach Wadysawa Jagiey z r. 1404
plebanami. Ale oto szczegó bardzo wany,
1427 tytuuj si tylko rektorami
Plebanus HaHciensis« 1439 roku wystpuje
>>Martinus,
mianowicie
jeden z nich, a
w sprawie obligacyi pewnej wsi, któr
Janem
na terminie z arcybiskupem lwowskim
pletrzyma ten pleban w imieniu arcybiskupstwa. Fakt ten moe by wskazówk,
ban Marcin, mimo swego skromnego tytuu, móg by pierwszym dygnitarzem kapituy mieszka we Lwowie*). Taki sam skromny tytu nosi jeszcze nastpny, w 1453 r.
na terminach wystpujcy »Venerabilis dominus Jacobus, Plebanus Halyciensis« *).
i

e

i

i

e

i

Obi. grod. hal. T. 121 p. 1114^1118, rok 1621. >Sigismundus III, Dei gratia
') Arch. Bernd.
Generoso Felici Kosinsky, bonoruin aduocatialium Haliciensium adiiitali posTibi
etc.
Poloniae
Rex
sessori de his alysue bonis omnibus tiiis mandamus, ut coram Judicio Terrestri HaHciensi in Terminis Terrestribus ibidem proxime celebrandis, ad instantiam Reuerendi Hieronimi Dembowsky,
rectoris Ecclesiae Paroehialis Haliciensis, personaliter et peremptorie compareas, qui te concitat alias
przypowiescza ad soluendum et satisfaciendum sibi pro his omnibus, pro quibus te., iudicialiter condemnavit,... pro eo, quia tu... occupavisti actori agrum, dictum Jezow, cum piscina ibidem sita et
existente, ad Ecclesiam parochialem
2)

Dodatki,

dwa dokumenty

z

antiuitus
roku

pertinentem...

1641.

»Admodum Reverendus in Christo Pater An') »Akta grodzkie i ziemskie* T. XII, rok 1651:
dreas Lukanowicz, Commendarius Ecclesiae Paroehialis Haliciensiso. Podobnie pod r. 1664. (ArchiRok 1769: »...Generosus Joannes Wysokiski, Praeposiwum Bernard., gr. hal. T. 157 pag. 1569).

^

turae Ecclesiae ParochiaHs Haliciensis Ad m inistrator« (Akta parafii gr. kat.
*) »Akta grodzkie i ziemskie>, T. Xli. str. 55 1. 512.
O Tame, str. 223 1. 2571 i 2572, oraz na str. 228 i 257.

w

Zaukwi).
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Za to wybornie dziedziczno fortuny, praw
wa okrela >Resignacio Canonicatus Leopoliensis
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tytuów po kociele w. Stanisafundi sancti Stanislai et parochialis Ecclesie in Halycz« z 1532 roku, na podstawie której »Venerabilis d. Lucas Myeskowski, Canonicus Leopoliensis fundi sancti Stanislai in Halycz et ecclesie parochialis

in praefata

wskiego

1).

—

Halycz plebanus, ustpuje

Cenne

wyej powoywalimy

s

z

z

i

tego pola na rzecz ks. Stanisawa Ulektóre ju

wzgldu wyrok
replika z r. 1552, na
zawarte w ksigach oblat grodzkich halickich,
tego

i

k

a tyczce
ssiednim
dziedzicem
z
Pukasowiec
Bludnik
plebana
i
o
si sporu
kocieln
na Zaczewiu. Powód w tym sporze, ks. Zygmunt Grotowski, tytuuje si kanonikiem
lwowskim, proboszczem hahckim, prebendaryuszem kocioa w. Stanisawa za miadziedzicem spustoszonych wsi Hryhorowa i Perewozów
Zreszt
stem na górze
dowodów,
innych
stanowisko
wielu
pierwszej
to
kanonii
na
w
kapitule
brak
nie
plebanii w Haliczu reprezentowane bywao zawsze w jednej osobie.
Tak opuszczony koció pozostawa midzy lasami (inter silvas), okrywajcymi
wwozy wzgórza nad omnic przez 171 lat, do koca XVI wieku. Z wyej cyto
jeszcze w 1552 roku odwanych tytuów ks. Grotowskiego mona wnioskowa,
dopiero potem zosta uszkodzony, najprawdoprawiao si w nim naboestwo
podobniej podczas napadu Tatarów na Halicz 1575 r. s). Zdanie to podziela take

si,

'-).

i

e

i

i

e

i

prof.

L Szaraniewicz*)

i

to zdaje

e

si

sta jako zupena ruina bez drzwi

3.

i

by

prawd,

e

przez

lat

dwadziecia koció

dachu.

Okres nowy.

1598 otwieraj nowy okres w dziejach naszego zabytku. Wówczas
koció dostaje si w posiadanie O. O. Franciszkanów konwentu w. Krzya w rynku
miejskim, osiadych tam 1367 roku w czasie nowej lokacyi Halicza, a zniesionych

Lata 1596

i

za cesarza Józefa IL
Klasztor w. Krzya by przedtem drewniany. Gdy 1595 roku napadli na Halicz
do szcztu i ten klasztor franciszkaski.
Tatarzy, wród ogólnej poogi miasta
ani
mieszkania.
A poniewa staa za miastem pustk
kocioa
mieli
Zakonnicy nie
na sejmie na tej podstawie,
ni
posów
przez
dawna prebenda, postarali si o
bagnista i nie nadaje si na
ich siedziba w miecie jest mokra
jak tumaczyli
fundamenta pod murowane zabudowania, ani na krypt. Ale by to tylko pozór

spon

e—

—

i

posi

prebend w. Stanisawa. Po otrzymaniu bowiem kocioa
nim klasztoru, urzdzili si Franciszkanie jak najlepiej
przy
po wybudowaniu
i
take na starem miejscu w miecie, wymurowali koció, konwent i kaplic N. P.

w tym

celu,

aby

a. we

pag. 89—90.
decreto judicii terrestris Haliciensis data et
concftssa est visio ad instantiam nobilis Pauli Kuczkowski, sortis yillarum Blyudniki et Pukassowce
heredis, ad instantiam yenerabibis Sigismuudi Grothowski, canonici Leopoliensis, in Halicia
')

Archiwum arcybiskupstwa

»)

sAnno 1552

die Augusti

Lwowie, T.

in Halicia actuni.

I,

Ex

Stanislai, extra eivitatem Haliciensem in colle montis inter
yillarum desertarum Hrehorow et Perewyssy (!) hesilvas super fluvio Dnyestr sitae,
redis, actoris, super citationem litteralem, qua ipsuni citavit occasione violentis defalcationis pratorum ad yillani ipsius Hrehorow desertam ex antiuo pertinentium*. (Archiwum Bernard, we Lwowie.
Obi. gr. hal. T. 31, pag. 991—992 i podobnie pag. 2^3).

parochi,

necnon

ecclesiae

S.

prebendarii,

Petruszewicz: Hct. HsabcTie o iepKBn cb. UaHTejieSMOHa, str. 30.
Isidor S zaranie wicz: .Die Franciscaner-Kirche in Halitsch<<. Mitthellungen der
Central-Kommission, Wien 1888, XIV str. 95.
')

A. S.

*)

Dr.

k. k.
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urzdzili krypty. Plebani

dali

HALICZA

póniej zwrotu kocioa

w.

Stanisawa,

ale

napróno.
Na interwency posów, król Zygmunt III reskryptem z Warszawy dnia 5 maja
opuszczonym koció wraz z ota1596 rozporzdzi, aby ^>od wielu lat spustoszony
czajcymi go waami zosta przez instancy arcybiskuj^a lwowskiego wczony do
klasztoru Franciszkanów w Haliczu, zezwalajc zarazem na restauracy tego
kocioa pobudowanie przy nim ki asz tor u reguy w. Franciszka. Rycho
potem odrestaurowano koció wybudowano przy nim klasztor, jak go dzi widzimy,
dzwonnic, która suya w dole za bram wjazdow na
z domem mieszkalnym
dziedziniec klasztorny, ujty w may kwadrat fos waów. Do tych wszystkich robót
przystpiono po roku 1598, all)owiem wtenczas dopiero kanonik kapituy pleban
halicki, Mikoaj Seweryn Wodzicki, który widocznie ociga si z oddaniem kocioa,
uczyni to po surowem napomnieniu arcybiskupa Dymitra Solikowskiego, aby beznie sprzeciwia si duzwocznie odda koció do odrestaurowania Franciszkanom
tuam,
ut Ecclesiam illam,
dilectionem
»...hortamur
itaue
jego:
królewskiej
ej woli
restaurandam
et pro usu conuna cum terra intra vallum iacentem, fratribus istis
ventus ibidem extruendi convertendam tradat et concedat, et nec Serenissimi Regis
i

i

i

i

i

i

i

i

Yoluntati, nec nostrae admonitioni,

W roku

i

sub obedientia nobis debita, aduersetur«

*).

koció by ju odrestaurowany klasztor przy nim pobudowany,
zamieszkay przez liczny konwent, poniewa klasztor w. Krzya nie by jeszcze
1611

i

minorum Conuentualium Ordinis Sancti Francisci, circa
Ecclesiam Sancti Stanislai, hic in campo Haliciensi antiuitus constructam
et per eosdem fratres ex consensu Maiestatis Regiae reformatam, h abi tan tibus«*).
odbudowany:

»...fratnbus

Franciszkanie mieli wtenczas monego protektora w osobie starosty halickiego
Stanisawa Wodka, który nie tylko przyczyni si do urzdzenia klasztoru przy
w. Stanisawie, ale nadto darowujc mu przylegy obszar Poberea, zoony
omnicy,
z 170 morgów gruntu ornego, prócz pastwisk i prawego brzegu Dniestru
zapewni mu podstaw bytu. Po zatwierdzeniu tej darowizny przez króla Zygmunta
III, dnia 7 listopada 1611 roku, dokona starosta w nastpnym roku aktu intromisyi
okrelenia starych granic Poberea po bonia zaukiewskie, an miejski >Radeczy«^),
po koryta omnicy i Dniestru. Do nieuytecznych
po plebaskie pole Jeów
nieuprawnych miejsc na tej przestrzeni, o których wspomina akt intromisyi, atwo
i
mogy nalee niektói'e nieuprztnite jeszcze wtenczas ruiny, chociaby tylko te,
i

i

i

podalimy na mapce (tabl. I.^).
Nazwy topograficzne, nawet te, jakie spotykamy w akcie intromisyi, zatary si
ju poniekd w pamici ludu, a przecie tych nazw niegdy musiao by jeszcze
XII
XIII wieku Poberee stanowio jedn z najbardziej zaludnionych
wicej.
dzielnic Halicza, gdy wtoczone w niedostpny kt midzy rzekami, znajdowao si
których lady opisalimy

W

i

i

sztucznie na osobne
jakby za j^lecami zamku. Teren by podzielony naturalnie
wzgórza, a kade z nich, obsadzone jak cerkwi, monasterem, bojarskim dworem,
pewnym akcie
z podwadn sobie ludnoci, nosio stosown do tego nazw.
rozgraniczenia dóbr halickich z 1555 roku, Poberee wystpuje jako wie czyli
i

W

Dodatki, dok. z r. 1598.
Dodatki, dok. z r. 1612.
>...Ac praeterea
*) Król Zygmunt 1552 zatwierdza wraz z innymi przywilejami miasta Halicza
laneum agri ultra fluuium Lukieio iuxta viam publicam, qua in Bludniki itur, in pascuis civitatis
wigon dictis«. (I. Szaraniewicz Trzy opisy Halicza, dok. IV, str. 216).
') Dodatki, dokument pod r. 1612.
')

=)

:
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przedmiecie Halicza, a jego grunta
wtedy dziedziczn wasnoci stolnika lwowskiego Prokopa Sieniawskiego. Gdzieindziej Poberee wylicza si midzy wsiami,
pooonemi naokoo Halicza i zburzonemi i). Std susznie podnosi darowizna Wodka
oraz akt intromisyi,
Poberee posiada grunta
uprawne,
nieuprawne,

e

czci

porose drzewami, sadami

i

czci

innemi zarolami jako niroczyszcza*,

t. j.

miejsca

niegdy

zaludnione.

Po odbudowaniu klasztoru w. Krzya w miecie, co stao si prawdopodobnie
najpóniej do roku 1632, bo pod tym rokiem jest wzmianka o nowopobudowanych
domach klasztornych w miecie'-), jedna
braci zakonnych powrócia na stare
miejsce, druga pozostaa przy w. Stanisawie.
Haliczu byy odtd dwa kon-

cz

W

wenty franciszkaskie: w. Krzya (Conventus S.
iMinorum Conventualium) w rynku na dawnem miejscu,

Crucis Haliciensis Ordinis

i przy w. Stanisawie (Conventus Haliciensis extra Moenia Civitatis Ordinis Minorum Conventualium Sancti
Francisci ad Aedes Sancti Stanislai sitt). Konwent w. Stanisawa stanowi rodzaj

konwentu w. Krzya. Oba konwenty tworzyy jeszcze dugo jeden organizm
pod zarzdem jednego gwardyana klasztoru witokrzyskiego. Wydzielenie filii
w osobn korporacy nastpio 1750 roku, dnia 29 maja, przez ks. Antoniego Zaleskiego, doktora w. Teologii, ministra prowincyonalnego
komisarza generalnego
konwentów w. Franciszka na Rusi^).
pierwszej poowie XVII wieku prowadzili Franciszkanie dwa dugoletnie
procesy
spory o przylege grunta Poberea i Jeowa. Dugoletnim zwaszcza by
filii

i

W

i

spór

z

miastem

o

pole

wskutek przeorania miedzy

Poberee,
z

a

powsta zaraz w nastpnym

boku anu miejskiego »Radeczego«

*).

Nie

1613 i'oku

bdziemy

zapuszcza si w rozbiór jDOSzczególnych a tak licznych skarg wzajemnie wnoszonych
na siebie w urzdzie grodzkim halickim, przez Franciszkanów na mieszczan, przez
mieszczan na Franciszkanów.
ogólnoci tylko zaznaczymy, e midzy reprezentacy
miasta a Franciszkanami, osobliwie konwentu w. Krzya, panoway stosunki naprone przez cay wiek XVII XVIII
do zniesienia tego klasztoru, a powody
ku temu byy coraz to nowe rozmaite, aczkolwiek materyalna podstawa bya zawsze ich ródem. — Wedug dotyczcych aktów z roku 1630, 1632, 1636, 1637 wielu
jeszcze innych, spór ten toczy si nie o sam miedz, ale o co wicej *). Pewnego

W

a

i

i

i

') Ar. Be md. Obi. grod. hal. T. 268 pag. 1897: »...sed uoniam intelleximus Bona haereditaria seu
Sortes Bonorum haereditariorum villae Podbereze seu anteurby Haliciensis praefati Generosi Procopy Sieniawski, Dapiferi Leopoliensis, existentes...«
»ac villis... Podgrodzie, Podbereze
...et aliis quibusvis villis desertis, quocunque sine et cognomine vocitatis, ad ipsum castrum et oppidum Halicz spectantibus...«

—

')

Skarga konwentu na mieszczan

paverunt...«

(Dokumenty

gr. kat. parafii

:

i>...nouiter

erectas

domos Conuentus Sanctae Crucis

occu-

na Zaukwi)...

Akta klasztorne przy w. Stanisawie.
Akta paraf, w Zaukwi: »Reverendus Tiomas Kulikowicz, Guardianus Conuentus Haliciensis
Ordinis minoi-um Sancti Francisci ad Ecclesiam Sancti Stanislai Pontificis, extra ciuitatem
Haliciensem degentium, nec non fratrum... totius Conuentus, solemniter protestatus est in et contra
[Proconsulem, Consules,] Aduocatum, Scabinos ac tot[am communitatem Ciuitatis] Haliciensis in eo,
quia ipsi.... eandem [metam], quae distinguit laneum Ciuitatis Haliciensis a campo Poberezie, nescitur qua de causa, coara verun t<
')

*)

...

yAcum

in Castro Hal. F. Secunda post Fest. Nativ. Beatis. Mariae Yirginis proxima A. D.
1632.... Reverendus in Christo Pater Adrianus Kruszyna, sacrae Theologiae Baccalaureus, Guardianus
Haliciensis tituli Sanctae Crucis et Sancti Stanislai Pontyficis et Martyris Ordinis Minorum
Sancti Francisci, nomine suo et totius Conuentus ex maudato admodum Reuerendi Patris Prouincialis
*)

ac totius Capituli, solemniter protestatus est contra Proconsulem, Consules, Viceadvocatum, Scabinos
J.

Peleski.
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razu naprzykad mieszczanie spdzili poddanj-ch klasztornych z Poberea w chwili,
gdy ci orali te grunta, odebrali im pug dwie pary koni
uprowadzili do miasta
przez >Lwowsk bram<. Nie obeszo si przytem bez poturbowania jednego braciszka poddanych franciszkaskich. Mieszczanie poprostu zabraniali uprawia Franciszkanom to pole, roszczc sobie do niego jakie pretensye, skarga za Franciszkanów z roku 1646 okrela nawet zupenie wyranie,
podarowane zakonnikom
i

i

i

e

Poberee uwaali

oni za

roku, której sami byli

swoj dawn

wiadkami,

waszczy go pewnie do anu

wasno

starali

si

i

mimo pamitnej

ten obszar

intromisyi

napowrót odebra

magistrackiego przy drodze

»Bludnickiej«

z

1612

i

przy-

').

Spór

o Poberee opar si wkocu o najwysz instancy. Król Wadysaw IV w i-oku
poleci jej ustanowi
1648 wyznaczy osobn komisy z panów szlachty halickiej
dokadne granice midzy anem miejskim z jednej, przedmieciem Zaukwi z drugiej, a Pobereem, wasnoci klasztoru przy w. Stanisawie, z trzeciej strony *).
i

Powoana komisya

rozgraniczenie to przeprowadzia, a raczej skonstatowaa tylko
granice
zatwierdzia
stare (które
dotd). Proces by niby skoczony, lecz w rzeczywistoci spokoju jeszcze dugo nie byo i eclio tego sporu tu i ówdzie odzywa
si jeszcze po rozmaitych zaktkach aktów grodzkich. Do podtrzymania jego przyczyni si moe i klasztor, gdy jeszcze w 1664 roku miasto skary si na klasztor,
zaora an miejski »Radeczy« przy Pobereu '), którego to faktu po tak dokadnych rozgraniczeniach inaczej wytumaczy nie podobna, jak tylko w ten sposób,
i miasto miao ochot swój an magistracki rozszerzy kosztem Poberea, klasztor

s

i

e

moe rozszerzy swe Poberee kosztem przylegego anu miejpojmujc darowizn Wodka niejako w dosownem brzmieniu >>a po drog
Bludnicks zamiast po an miejski przy drodze Bludnickiej.
Tymczasem skar si Franciszkanie w urzdzie ksig grodzkich na naduycia,
doznawane wzgldem pola Poberea take ze strony niejakiego pana Hieronima
Przedbora, który w kontakt z Franciszkanami móg wej przez posesy ssiednich
za

na odwet chcia

skiego,

gruntów miejskich, wójtowskich lub plebaskich*).
Drugi spór wany w tym czasie, t. zn. w piatem dziesicioleciu XVII wieku,
prowadzili Franciszkanie klasztoru w. Stanisawa z plebanami o swój koció jego
prebend Jeów. Zamieszkawszy przy kociele w. Stanisawa, pragnli oni prawdo
jej. Zdziwienie
podobnie posi take jego dawn prebend, a przynajmniej
i

cz

totamue communitatem Ciuitatis Haliciensis in eo, quia ipsi, non contenti primis iniuriis et damnis
per se perpetratis, nouiter erectas domosConuenttisSanetaeCrucis occupaverunt et ex eis
Census, Vsu.sfructus reeeperunt et recipere non desiniint, praesertim legatum certuni post obitum noolim Domini Andreae Puciata cum obligatione perpetua super domos uasdam inscriptum sibi
usurpaverunt et usurpare non desinunt, nec non Vas aeneuni, quod constat flor. centuni yiginti, Conuentui acceperunt, quod Yas est inuentum in praetorio...« (Akta paraf, w Zaukwi tudzie w klasztorze przy w. Stanisawie).
') Akta parafii gr. kat. w Zahikwi.
>Bona canipi sen fundi dicti Podberezie(!) Conuentus Haliciensis Ordinis Sancti Franeisci
Minorum Conuentualiuni ad Ecclesiam Sancti Stanislai extra Ciuitatem praefatam (Halicz)
sitam pertinentis, per legem publicam praefato Conuentui iure perpetuo donata et incorporata...«
') Arch. Bernd., ks. ziem. hal. T. I, pag. 1043: »...siquideni iste Laneus Consularis non per Aduocatum, sed per vieinos Reverendos Patres Conuentus Haliciensis coaratus est...'"
*) Akta par. gr. kat. w Zaukwi.
»Aetuni in Castro Hal. Sabbato in Crastino Tempore Sancti
Thomae Apostoli A. D. 1635. »....(Nobilis Hieronimus Przedbor) opprimit, sata colligere impedit, fundos illorum haereditarios Ecclesiae Sancti Stanislai extra Ciuitatem Haliciensem sitae adiacentes... Conuentui suo incorporatos.. occupare intendit, de quibus protestans cum suo Conuentu Vsumfrujtum uUum capere potest...«
bills

'-)
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naley do plebanów, zaakcentowano w

intromisyi i),
tego wniosku. Plebani za, jako prawni waciciele,
przy sobie Jeów, lecz take, po odbudowaniu si Fra

nawet wskazówk do
nie tylko

utrzyma

ciszkanów w miecie,

starali

si prawdopodobnie odzyska napowrót zabrany im

ko-

jego otoczeniem. Jednakowo pretensye obustronne, po dozniesione. Plebani utrzymali si nadal
kadniejszem zbadaniu sprawy, musiay
Franciszkanie
za przy swojej darowinie,
Jeowa,
dziedzictwie
odwiecznem
przy

cióek w. Stanisawa

z

by

na mocy rozporzdzenia królewskiego

z

1596 r.
których znajduje

si kilkadziesit trumien,
Trzy teraniejsze krypty, w
przyz rozmaitych czasów. rodkowa musi by niezawodnie najstarsz
najmniej w swojem zaoeniu datujc z czasów budowy cerkwi. Prócz mnichów

pochodz

i

cz

jak swego mienia na rzecz
tam osoby wieckie, które zapisay
sposób
ich fortun.
w
ten
pomnaajc
szkaskich konwentów,

le

franci-

Niejaki Petrus Ungarus, raniony miertelnie w bitwie z Tatarami 1626 roku,
jako >towarzysz z pod chorgwie Kozackiej JMci Pana aszcza«, prosi o grób po
w halickim kociele w. Stanisawa; koció w.
swojej mierci przy zakonnikach
Krzya moe wtedy nie by jeszcze odbudowany. Spowiadajc si przed nimi, wyi
oddaje midzy innemi >konia i szabl srebrem
rzeka si swego kalwiskiego
oprawn na kilich (sic) do kocioa Halickiego Zakonnikom' 2).
trzy lata póniej 1629 r., pan Hieronim Czarnowski, oddajc swój majtek
przewanie na klasztor Franciszkanów w Haliczu i Karmelitów w poblizkim Boszowcu, kae si pochowa »u ojczów Franciszkanów Conwentu Halickiego z przy-

—

bdu

W

obrzdem* ^).
Pan Kuliczkowski, który sprzeda wójtowstwo

stoinim

halickie

za

dwa tysice zp.,
szabli y z buawy,

odkazuje testamentem z 23 marca 1637 r. ssrebro z konczerza,
y yek dziewi na kielich do Fary, ...do Szpitala hahckiego u Fary zotych Pie
dziesith, do kocioa Farskiego Halickiego zotych Tysic, ...do kocioa
Stanisawa Oyców Franciszkanów zotych Piset, do kocioa witey Anny
(Dominikanów) zotych Szedziesit y szescz,.. Ciao moie w Farskim kociele wedug obrzdów Chrzeciaskich aby byo chowane prosz... Dziao si w Haliczu
we Dworze na woytowstwie bdcym (Zaukiew-Nielepiec)« •).
Micha Poniatowski w 1642 roku poleca ciao swoje grzeszne pochowa u witego Stanisawa, a nadto dysponuje: >>dug, który mam u Pana Matiasza Cyrulika,
zotych sto a nic wicy, te zostawui przy nim na domie y na groncie iego, od
których na kady [rok] powinien bdzie dawa po siedmi zotych do witego Stanilea« ^).
sawa do Halicza, gdzie
Ze wzgldu na krzyujce si w pierwszej poowie XVII wieku kulturalne
prdy chrzecijaskiego Zachodu i muzumaskiego Wschodu, ciekawy jest testament
szlachetnego Baltazara Petliskiego, wicenotaryusza ziemskiego halickiego, z 4 lipca
inne, w obecnoci reprezentantów braci obu konwentów
1644 roku, spisany, jak
franciszkaskich, ks. Bernarda Stempkowskiego, prezydenta i ks. Bohusawa Komorskiego, konfessaryusza. Wyliczajc swoje drogocennoci, wymienia rzeczy cie-

w.

bd
i

»..Praebenda Sancti Stanislai, quae nunc est in possesione,
Hieronimi Dambowski, Parochi Haliciensis...<;
•)

2)
»)

*)
^)

Archiwum Bernardyskie we Lwowie.

Tame,
Tame,
Tame,

T. IHl,

20-22.
pag. 869-873.

T.

pag. 1168.

nescitur quo titulo, Reverendi

Obi. gr. hal. T.

19,

pag. 785.

T. 126, pag.

1.SB,
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adamaszkiem podszyta, kosztowne ubrania zlotem

i

srebrem

sukna, l<olpak soboloami podszyty, kodra turecka,
kilimy tureckie, wreszcie bro, w znacznej mierze take ze wschodu sprowadzona,
spucizny swojej przeznacza na kocioy i szpiw srebro i zoto oprawna.
»do w. Anny (Dominikanów) w Haliczu zotych pidziesit,
tale, a mianowicie:
przetj^kane, drogie

materye

i

Cz

do szpitala tego kocioa dominikaskiego zotych dziesi, do Farskiego szpitala
zotych dziesi \ Kae si pochowa u Ojców Franciszkanów w Haliczu u witego
koció klasztor ten by ju stanowczo odbudowany.
Krzya, z czego wynika,
w. Stanisawa leguje
Przytem na obydwa kocioy franciszkaskie w. Krzya
znaczne kwoty ').
Urodzony Taski Aleksander rozporzdza w testamencie 1660 r. »ciao moie
zgrzeszne aby zawiezione byo y iakokolwiek zaprowadzone bez Pompy do witego
Stanisawa za Halicz, na ten czas do oycow Franciszkanów, tam aby pooone byo
Mola Helen
prosz, poniewa tam legowaem zotych Tysic spoinie z
Wierzbick; tam ma bydz pooone grzeszne ciao moie w grobie, kdy si Xia
chowai;.. o stary habit Franciszkaski postara si y zapaci, aby w Trumnie
Przytem kae rozesa pienidze na wszystkie strony
grzeszne ciao uwin...*
po kocioach »na Trycezymy, to jest »na do do Halicza (do klasztoru w. Krzya)
zotych pitnacie, do oyców Dominikanów Halickich zotych pitnacie, do Fary
Halickiey, do Boszowca oycow Karmelitów, do Jezupola oycom Dominikanom, tam
na gór do witego Stanisawa naprzód zotych pitnacie...*^).
ród licznych zapisów, jakie poczyni zmary ks. Antoni Tarkowski, kanonik
lwowski i prepozyt wojnilowski, by take legat z 18 kwietnia 1752 na trzy tysice
zp. na konwent przy Icociele w. Stanisawa, co do której pretensyi zastpuje
konwent w tyme roku ks. Konrad Pawicki, prokurator konwentu w. Stanisawa^).
roku 1719 bawi w klasztorze przy w. Stanisawie Wacaw Zieliski, pro-

e

i

i

:

Maonk

—

W

fesor

i

doktor

w.

Teologii, komisarz

i

sekretarz generalny

Zakonu w. Franciszka

na Rusi^).

W

1781 roku 23 kwietnia ks. Jan

sawa, wybiera plenipotentów na

opuszyski, gwardyan konwentu w. Staniz pomidzy okolicznych pa-

trzyletni okres czasu

nów-szlachty.

W

nastpnym za

roku gwardyanie obu franciszkaskich konwentów,
Antoni Marcenko od w. Krzya, podpisuj
Serafin Zabocki od w. Stanisawa
penomocnictwo prawne w sprawach majtkowych ksidzu Waleryanowi CwieykowLodomeryi.
prokuratorowi procesowemu prowincyi Galicyi
skiemu, definitorowi
dobra
jego byy
zniesiony,
a
w.
Krzya
zosta
klasztor
Niebawem
slconfiskowane. Midzy niektórymi przedmiotami, jakie po konfiskacie tego starego
konwentu Franciszkanów w Haliczu dostay si do konwentu w. Stanisawa, znajduje si obraz z XVIII wieku, przedstawiajcy w naturalnej wielkoci Bolesawa
Wstydliwego, w modej, stojcej postaci, jako pierwszego fundatora konwentu Franciszkanów w Haliczu. Pod spodem napis: »Boleslaus Pudicus, Rex Poloniae, qui
fundavit Patres Franciscanos Conventuales hic Halicij, in Anno Domini 1238. Anno
per Mavero 1307 (t. j. 1367) post desolatum locum a Cosacis, Turcis, Tartaris
1782

i

i

i

—

•)

Arch. Bernard.

«)

Tame,

')

*)

Obi. gr. hal. T. 137 pag. 1666—1668.

T. 151 pag. 1741—1746.

w klasztorze przy
Akta na parafii w Zaukwi
Akta klasztorne przy w. Stanisawie.
i

w.

Stanisawie.
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gnificum Ottonem, Capitaneum Russiae,
Secundo, et a Serenissimo Re«e
Poloniae
Casimiro Approbata. Capella[mJ vero
Beatissimae Yfirginisl mrariaTl Ari^n^f
Dominus Stanislaus A Gowno [fundavit]«. Ten
napis, ktf ^I o a Tt,
ginah, za.n,ecil take ks. Petruszewic.
z malen^T .mianan,
w
e ,o 'awl;
'"
o sw. Stan.slaw.e', Obraz, znajdujcy
si^ dawniej na korytarzu
kon
v
ui^^elmI,
x\isi
obecnie w samym kociele w. Stanisawa

sU

Ud^ ^

Z

''''' ''''''''''' Bazyliaskie, w Krylosio,
najpóniej 1784 lub zaraz 1785 r
tym
wszelkie wiadectwa o nim^). Pozosta
po nim dotd w rodku miasta
dobrze zachowany jednopitrowy budynek
z XVII wieku Pai'te
tego
'''''

Pitiyczu
PitryczuTnatlnl'''"''.'^'''^"-'
na Sol o e, zosta zniesiony
1

mkn

czasie

murowany

Fig. 82.

i

Rynek w

Haliczu.

(teraniejszy magistrat

i

-

W

poa rynku z pitrowym konwentem w. Krzya
kocioem Wniebowzicia N. M. P. z ruinami zamku

WscI.odniopoudniowa

szkoa),

z parafial.

i

starociskiego.

budynku zajmuje

teraz magistrat, a

—

pitro
szkoa miejska (fig 82) Sam koció
kaplic przy nim N. P. Maryi niedugo potem rozebrano
Z przedmiotów klasztornych pozostaa w budynku chrzcielnica.
Oprócz zapisu starosty Wodka, który darowa Poberee,
klasztor przy
Stanisawie wzbogaci si 1612 roku zapisem ki nad Dniestrem
przez niejakie-o
Franciszka Konopiaka, tudzie pana Kotowskiego darowizn
jakich

W. Krzya

i

murowan

w

1667

r.3).

Jako

istotnie klasztor

Wielk, Zakrzewsk, Parszijic

i

posiada od dawna kilka
Utrenk. Dwie ostatnie

k
—

trzech

za Dniestrem:

Parszyw

i

k

Kruh

Utrenk

—

HcTopniecKoe nsBiscTie o ^epKBH cb. naHTe.iefiMOHa, JTbob- 1881.
Szaraniewicz podaje mylnie rok zniesienia 1786.
Die Franciscaner-Kirche in Halitsch
Mittheil. der k. k. Central-Com., Wien 1888, XIV str.
95,
') Akta klasztorne przy w. Stanisawie.
')

^)

I.

=
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zamieni niedawno klasztor za 24 morgów gruntu ornego obok w. Stanisawa, na
anie wójtowskim, podczas parcelacyi dworu, niegdy wójtowstwa halickiego, na Zaukwi-Nielepcu. Nadto posiada jeszcze klasztor dwa kawaki lasu w lesie miejskim
na gruntach halickich, które to grunta le na górze za zamkiem cign si po
Kryo, Pitrycz i granic koziiisk. O tej wasnoci klasztoru, czy jest ona nowsz
darowizn, czy starsz spucizn po konwencie w. Krzya, dokadniej powiedzie
nie umiemy.
Naokoo klasztoru na waach starych fosach dawnej fortecy od poudniowej
zachodniej strony rozsiada si maa wioska, od kocioa ^wity Stanisaw
nazwana. Na drugim za kocu Poberea, przy staroytnym cmentarzu Karaitów
ydów, znajduje si druga wioska »Grobiska<. Obie osady powstay ze suby
i
klasztornej, rekrutujcej si z poblizkich wsi, a najbardziej z Zaukwi. Dla nich
od Grobisk oraz brzeg
odstpi klasztor wiksz poow Poberea, mianowicie
Dniestru omnicy w zamian za obowizek robocizny paszczynianej. Obie osady,
które licz teraz po 33 numery, zczone razem, tworz od roku 1811 osobn gmin.
Gdy osada wity Stanisaw przy klasztorze datuje od pocztku XVII stulecia,
i

i

«

i

cz

i

od czasu zaoenia klasztoru, to Grol)iska czyli waciwie Poberee jest osad
Zahikwi
pocztki jej lokacyi prawdopodobnie
odnosz si do tego samego czasu, co innych czci Zaukwi, co poddanych meti'opolii,
starostwa. Ju pod rokiem 1555, kiedy jeszcze grunta Pobeplebanii, wójtowstwa
rea naleay do stolnika lwowskiego, czytamy o osadzie Poberee«, ssiadujcej z posiadoci klasztoru franciszkaskiego w. Krzya w Haliczu '). To samo pod rokiem
klasztorna na
1567 czytamy o poddanych tego klasztoru na Zaukwi ~).
Zaukwi siga do r. 1422, kiedy to wójt halicki Mikoaj z Bludnik, na fundacy kaplicy N. P. Maryi przy klasztorze w. Krzya w Haliczu, podarowa temu klasztorowi
sze domów drewnianych w miecie dwie zagrody przy swoim dworze na Zaukwi,
w których siedzieli dwaj kmiecie ').
moe zatem,
osada Grobisk zoya si
poddanych osobnego obszaru Poberee, który
w
z poddanych klasztornych
jeszcze 1555 r. by dziedziczn majtnoci stolnika lwowskiego, a 1611 podarowany
zosta przez starost halickiego Franciszkanom przy w. Stanisawie wraz z osiad
na nim ludnoci. Nazwa osady »Grobiska< pochodzi od staroytnego cmentarza
t.

j.

o wiele starsz. Stanowi ona

cz

i

i

Wasno

i

e

By

cao

')

ditaria

i

Ar eh. Bernard, we Lwowie.
seu Sortes

Generosi Procopy

Sienlawski,

Sanctae Crucis
iii

in

Tame,

Dapiferi

villae

Leopoliensis,

str.

Podbereze,

1910.

»...intelleximus

Bona Haere-

seu anteurby Haliciensis, praefati

existentes, et Religiosi Balthasari,

Caenobii

oppido praefato Halicz consistentls Guardiaui, Bonis tenutae ipsius

Anteurbio post iikiew ad
2)

Obi. gr. hal. T. 268

Bonorum Haereditariorum

Caenobium

et

Obi. gr. hal. T. 249 pag. 2449.

et sorti.^

Conuentum praefatum pertinen ti s«.
»Et

iit

subditi Plebani, Advocati et

Conventus Mona-

stery Minoris...«
')

Archiwum Bernardyskie we Lwowie.

ad hec idem praefatum Claustrum
tute literae prae.sentis asscribo

in Halicz

Obi. grod. hal. 121 p. 1111—1113: »...Insuper
situm Fratrum minorum addo, adiungo, assigno et Vir-

duas dom os cum curiis earundem retro fluuium, dictum

chlukiew, situatas, quas Paulus dictus Su sio tenet, ...ut iam dictum est census et exactiones
pecuniarias, ab antiuo institutas, recipiendo, successoresue sui recipientes hac nisi conditione interposita, quod ipsi duo lobagiones (!) seu chmethones, ad praetactum claustrum pertinentes, non
coram Gardiano aut eius successoribus, sed coram Aduocato ciuili j^raesenti et futuro pro quacunque
causa, magna vel parua, teuebuntur respondere...»
Tame T. 136, pag. 2.^9 i T. 144 pag. 6—16, popodana blisza wiadomo o Stanisawie Gowiskim, pisarzu grodzkim halickim i marszaku koa
ziemian halickich, który w poowie XVII wieku fundowa po raz wtóry kaplic N. P. Maryi przy

—

kociele

w. Krzya.

DZIEJE CERKWI SW. PANTALEMONA: OKRES

Karaitów

i

ydów

halickich, który

tam

jest
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dotd nad urwistym brzegiem

Dniestru,

owe »Pogrzebiscza Zydoicskie^, jak go nazywa akt intromisyi. (Dodatki pod r. 1612).
Zaukwi nad Dniestrem z grup poddanych zanikowych klasztornych
uywaa od dawna wspólnej toki na tych Boniach, które Wad. Jagieo 1405 r.
podarowa miastu. Za swoich poddanych konwent zobowizany by ponosi pewne
opaty do kasy gminnej, jak o tem wiadczy kwit: »My nley podpisani znamy tym
kwitem naszym, danym w Chrystusie Przewielebnym O. O. Franciszkanom Halickim,
izesmy odebrali od Ichmociow Hlberny za rok Tysiczny Sledymsethny dwudziesty
Siódmy zotych Polskich Dwanacie groszy dziesi, tak z Gruntów Mieysklch, lako
tesz y z Bonia, z których oddebranych kwltulemy. Na co dla Lepszey Wiary rkami
si Wasnemi Podplsulemy. Datum w Haliczu, die 23-tia Nouembris 1727 Anno. —
Andrzy Zelensky S Kolegami, B[urmlstrz] H[allcki]« ').

Cz

1

Taki stan rzeczy przetrwa do drugiej poowy XVIII wieku. Poddani franciszkascy starociscy zawsze uywali wspólnej toki, a dopiero u schyku tego wieku
stan ten popsu si
trzeba go byo restytuowa ju za rzdów austryackich, gdy
Halicz zosta przydzielony do obwodu stryjskiego.
tym celu podpisany >Jego C.
1

i

W

Cyrkuu

Król.

Stryisklego Kommisarz, Karol Rola Janicki<

ustanawia dnia 23 sier>>Poddanym Wsi Zaukwi do Starostwa nalecych,
y Poddanym XX. Franciszkanów kocioa . Stanisawa: Poniewa z przytomney
Obydwóch Stron Indagacyl y przyznania wasnego Strony skarzcey si, iawnie
okazule si, i Poddani XX. Franciszkanów od dawnych Lat wolne mieli na Tokach
Poddanych Starociskich Pastwisko, Cyrkularnego za Urzdu Powinnoci iest
przy possesyl dawney y Zwyczalach przytomnj^ch Possesorow utrzymywa, y powód
Skarenia si Poddanych Starociskich, i Cl pierwey oboeni
pienizneml Podatkami z tey przyczyny wagi znaleó nie moe, iz kady Poddany podug posiadanych Pol oralnych do Naywyzszego Skarbu przykada si musi. Zaczyni z tych
Powodów ninleysze stanowi si Provisoriuni y do cisego Zachowania Stronom
Obydwom zaleca si, aeby Poddani Starociscy Poddanym XX. Franciszkanów,
trzymaic si dawnych Zwyczaiow y Prawa, Pastwiska na Tokach szczegulnie podug dawnego Uywania adnym Sposobem nlebronili. Poddani zas XX. Franciszkanów przeciwnie tey wolnoci na ze nleuzywall, y naymnleyszey Szkody w niwach Poddanych Starociskich nleczynlll, y owszem dla utrzymania ssiedzkley
Zgody y Pokoiu po zebranym Zbou y Sclrniow wasnych dla Poddanych Stai'osclnskich wzalemnle nlebronili. Dan w konwencie XX. Franciszltanow kocioa S.
Stanisawa, dnia 23 Sierpnia 1784» -). Poczem jeszcze rezolucy cyrkularn z dnia
16 maja 1792 >Pastwu' Starostwu Halickiemu z tym koczem komunikuie si, aby
podug Prowizoryum de data 23 Aug. 1784 obopólnie Pastwisko na Tokach Starociskich supllkulcym pozwolone byo.
de Nagi* ^).
Dla Inforniacyi zaznacz,
w teraniejszych czasach pastwisko gminne Grobisk,
na
zjednoczonych ze witym Stanisawem, znajduje si na »Mnysklm sadzie*
nad omnic pod gór
urwistych brzegach omnicy Dniestru; Pleliaszczyzny
pola Jeowa; Metropolii tu na »wygonle«, za Nielepiec nie ma wasnego pastwiska.
tyczcych si
Z aktów przechowanych w klasztorze przy w. Stanisawie
przewanie spraw finansowych zniesionego klasztoru w. Krzya, mona wyj,
pnia 1784 takie prowizoryum

s

—

e

i

i

—a

i

-)

Akta
Akta

')

Tame.

')

gr. kat. parafii

parafii

w

w Zaukwi.

Zaukwi.
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jako ciekawsze, trzy nowszej redakcyi szkice o przeszoci starego i nowego
konwentu franciszkaskiego, oraz naszego zabytku. Relacye te moe nie
zupenie
wierne, ale ciekawe ze wzgldu na wasn tradycy tych klasztorów.
Jeden z tycli dokumentów pod tytuem: »Opis Fundacyi Iconwentu XX. Franciszkanów (Minorltów) witego Stanisawa przy Haliczu cyrkuu Stanisawowskiego*
podaje,
o zaoeniu pierwszego klasztoru franciszkaskiego (w. Krzya) w Haliczu, jakote o jego fundatorze nie mona nic dokadnie wiedzie, albowiem wszystkie dokumenty, jakie byy, zostay odesane do c. k. fiskusu, »jako w archiwum
konwenckim Recepisse Urzdowe z d. 21 Febr. oraz 12 Marca 14 Maja 1785 wiadcz*, zreszt i przez poar klasztoru i kocioa w. Stanisawa 9 Maja 1802 » wiele
natenczas dokumentów zniszczao* *). Za to szkic drugi kreli pobienie history
kocioa w. Stanisawa.
klasztoru w. Krzya, trzeci za
mia klaOtó zgodnie z wyej cytowanemi ródami, po raz pierwszy
polski Bolesaw Wstydliwy 1238 roku. Gdj"^
sztor franciszkaski w Haliczu
potem fundacya Bolesawa Wstydliwego wskutek najiadu Tatarów zgina bez ladu,
podniós
po raz wtóry starosta Rusi, Otto, 1367 roku, polecajc wójtowi i caej
klasztor dla
reprezentacyi miasta Halicza wyznaczy stosowne miejsce na koció
mnichów reguy w. Franciszlca, konwentu lwowskiego^). Wówczas wyznaczono im
to miejsce w rynku, gdzie klasztor w. Krzj^a trwa do koca swego istnienia i gdzie
zosta po nim tylko budynek murowany, przeznaczony teraz na magistrat i szko.
Pier wszem znaczniejszem zaopatrzeniem tego konwentu bya uczyniona przez wójta
halickiego Mikoaja z Bludnik, 1422 roku, darowizna szeciu domów przy kociele
w. Krzya, dwóch domów na Zaukwi i dziesiciny z dóbr wójtowstwa halickiego^).
klasztor ten od dawna posiada poblizkie wsi: Seredne, BodnaPrzytem widzimy,
w dzierarów, Dubowie, Koodziejów, Bludniki, Wojniów i inne, trzymane
w zastawie za procent od poyczonych kapitaów *).
w dziesicinach,
wie,
Wreszcie szkic trzeci stara si poda w najogólniejszym zarysie dzieje naszego
wiernj%
zabytku, cerkwi w. Pantalemona, czyli kocioa w. Stanisawa. Obraz
niewaciwe jest tylko zapatrywanie na osob fundatora, na cel przemiany tej cerkwi na koció, oraz na jego wcielenie do parafii aciskiej, tudzie na powód
jego zapuszczenia do koca XVI wieku. Dlaczego i w jakim celu przemieniaby król
Kazimierz Wielki cerkiew na koció, gdyby ju wtedy by jaki inny koció paraw takim razie
fialny w Haliczu, autor relacyi nie objania tego i nie dba o to,
*).
swoj
bezcelowoci
podobny akt ze strony króla uderzaby
Dlatego ten dawny i ciemny okres zabytku staraem si tu uzasadni i nale-

s

e

i

—

ksi

zaoy

j

i

e

bd

bd

bd

do

e

ycie wywietli.
Akta klasztorne przy kociele w. Stanisawa.
Rozporzdzenie Ottona, napisane po acinie pismem gotycklem, ogldaem 1909 r. na parafii
w Zaukwi u ks. L. awreckiego. Po mierci ks. awreckiego, podczas oprónienia plebanii przez rodzin
zmarego, zarzucio si ono chwilowo, wskutek czego podczas drugiego pobytu w Haliczu 1911 r. nie mogem ju sporzdzi ani odpisu, ani fotografii tego dokumentu, jak to uczyni zamierzaem. Wprawdzie
')
-)

odpis jego

poda ju

raz ks. Petruszewicz

w

swojej rozprawie: HcTopniecKoe nasicTie o iepKBn

cb. llanTe-

jednake na miejscu miaem sposobno przekona si, e odpis ten nie jest dokadny, ani cisy.
') Dodatki, relacya o klasztorze w. Krzya, a nadto: Arch. Bernd; grod. hal. 121 p. 1111—1113,
oraz »Querella«; ks. Szczsnego Wileskiego, gwardyana klasztoru w. Krzya 1767 r. w urzdzie ksig
grod. hal. (midzy aktami parafii w Zaukwi).
*) Akta na parafii w Zaukwi,
oraz ks. Petruszewicz: IIcTopniecKoe nsB-fecrie o nepn-Bn cb. UanTe-

jieSsjoHa,

.lehMOHa, JIbobt. 1881, str.
^)

Dodatki, ostatnie

91—92.

dwa dokumenty.

ZAKOCZENIE.
Wynik bada, zawartych w

tej

ksice,

si w nastpujcych gównych

streszcza

zdaniach:
1. Koció w. Stanisawa jest budowl, datujc z czasów stoecznego
Halicza,
wzniesion jako cerkiew w. Pantalemona okoo 1200 r.
2. Pod wzgldem stylistycznym ten zabytek najzupeniej
wie si z innemi
wspóczesnemi budowlami w Haliczu.
3. Wszystkie odszukane
zbadane dotd ruiny w Haliczu pochodz ze zburzonych cerkwi. Wszystkie charakteryzuje jedna technika jeden styl: ciosowy kamie,
jednakowe rzeby i plan poduno bazylikowy, albo dorodkowy, a przewanie kwai

i

dratowy, czterofilarowy, o trzech apsydach.
4. Wspólne cechy przemawiaj za tem,
budowle te byy podem jednej szkoy
architektonicznej, która dwa wybitne ywioy sztuki redniowiecznej, dotd dwom
stylom przypisywane, t. j. konstrukcy bizantysk
rzeb romask w jedn po-

e

i

czya cao.
5.

Haliczu

Ta szkoa architektoniczno-kamieniarska kwita na Rusi

w

Xn

halickiej

w samym

i

Xni

wieku.
halicka stanowi
i

6. Szkoa
w dziejach sztuki redniowiecznej osobn grup architektoniczn, zachodniorusk, odrbn nawet od wschodnio-ruskiej (kijowskiej)
i
od innych najbardziej stylistycznie pokrewnych jej grup, mianowicie rosyjskiej

(suzdalskiej)

serbskiej.

i

Rzeby

s

niektóre formy architektoniczne

szkoy halickiej
zupenie podobne
do romaskich, zwaszcza poudniowo-niemieckich.
8. Bezporedni udzia kamieniarzy zachodnich w wypracowaniu rzeczonego typu
architektury czerwono-ruskiej by bardzo moliwy, ale nie konieczny.
9. Szczególny typ budownictwa halickiego moe zostaje w zwizku z odamem
7.

i

Sowian zachodnich
moe jest przedueniem dawniejszej architektury ciosowej,
któr zaszczepiono w krajach Europy rodkowej przez misye monastery wschodnie
jeszcze przed przybyciem Wgrów: nad Dunajem, w krajach podalpejskich
przykarpackich, w Czechach, Morawii
w Polsce.
10. Najstarsz sztuk w krajach wymienionych bya bizantyska,
kocioy
i

i

i

i

i

tamtejsze

byy

bizantyskim
runkowo nie

tak samo, jak na Rusi halickiej,
ze starannie obrobionych ciosów,

zbudowane w

otó

i

stylu »greckim« czyli
dla tego, jako takie, bezwa-

mogy si oby

bez koniecznych rzeb.
11. Wszelkie wytwory sztuki religijnej rozmaitemi drogami porednio i bezporednio napyway od wschodu do pewnego stopnia ju w stanie gotowym, jako

naladownictwo form, rozpowszechnionych w pastwie bizantyskiem. Stamtd te
J.

Peleski.

ne
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form architektonicznych, którym hojnie szafowao budownictwo zachodnie. Albowiem tak zwany styl romaski posugiwa si po najwikszej czci tylko tern, co wypracowa poda mu Wschód.
po wieki rednie, podobnie jak religia, w swo12. Caa sztuka chrzecijaska
kompozycyach bya dzieem chrzecijaskiego Wschodu.
ich zasadniczych formach
Poniewa w wyi'obieniu tej kultury sztuki bray tam udzia naraz wszystkie kraje
rzemielnicy tworzyli wszdzie na podstawie swoich waludy, wic ich artyci
swoj wcigali oni wszdzie swoje lokalne praktyki
twórczo
snych motywów.
wzory, wskutek czego w sztuk staro chrzecijask wnieli odrazu tak olbrzymi
ta sztuka jest podobna na ogó do wielkiej rzeki, skierowanej od wschorozmaito,
szumnych
rzeki, w górnym biegu zoonej z licznych, ruchliwych
du na zachód
(Bizancyum)
w
jedno
koryto
razem
si
zbiegy
nastpnie
które
potoków,
fal spyny na Europ.
13. To by okres ekspansyi kultury chrzecijaskiej ze wschodu na zachód. Od
XIII stulecia bierze gór ruch w kierunku przeciwnym, ekspansya kultury zachodniej

wyszed bogaty zasób wzorów rzebiarskich

i

i

a

i

i

i

i

W

i

e

—

i

i

potn

na wschód.
14. K^oció w. Stanisawa by pocztkowo cerkwi monasteru w. Pantalemona.
Monaster ten stanowi jedn z warowni (fortalitium), otaczajcych staroytny Halicz
jego gówny zamek.
biskupów, wzgl15. Tym gównym, stoecznym zamkiem, t. j. siedzib ksit
Kryo.
woyskiej,
bya
góra
halicko
Rusi
metropolitów
dnie
16. Cerkiew w. Pantalemona zostaa obrócona na koció w. Stanisawa w podo
owie XIV wieku. Odtd bya starsz parafi gminy aciskiej w Haliczu
pi'zeniesienia tej parafii na teraniejsze miejsce obok rynku w 1427 r. Zarazem
do jego
bya ta cerkiew siedzib pierwszego arcybiskupstwa aciskiego na Rusi
i

i

a

a

przeniesienia

do Lwowa w

1414

r.

Obecny Halicz nad Dniestrem datuje od zaoenia tam nowego zamku (polskiego), z pocztku drewnianego, potem murowanego, którego ruiny stercz dotd
nad miastem. Zamek ten w drugiej poowie XIV stulecia skupi przy sobie ludno
to dao pobudk do jego lokacyi na
miasta, rozbitego przez napady tatarskie,
17.

i

innem,

t.

j.

teraniejszem miejscu, na prawie magdeburskiem.

Dodatki archiwalne.
I.

Gródek, 11 padziernika 1404.
dwa

Wadysaw Jagieo

nadaje kocioowi w Haliczu i proboszczowi tamtejszemu Pawowi
na Zaulcwi, litóre pierwej posiada mieszczanin ialicki Andrzej z Dolin, w zamian za
grunta kocielne za Dniestrem.
Król

IN

NOMINE DOMINI AMEN. Ad

retributlonis

meritum

et

perpetuam

temporalis prosperitas

rei

tany

podobne

inemoriam. Quia tunc diuine

augmentum

iii

effaiaile

conseui

cre-

dum

personis Ecclesiasticis in laudem dei deputatis liberalitatem nostram
dexteram gratiosius impartimur ut nostris suffulti munificentys, exenibus(!) liberius
vaccare poterint et creatoris nostri clementiam pro Nobis exorare. Proinde Nos vla-

dimus,

Rex polonie Lythuanieue priiiceps supremus, Paissieue dux et
Significamus tenore presentium uibus oxpedit vniuersis presentibus et
futuris, presentium noticiam habituris, uomodo zelo devotionis accensi, cupientes
diem extremi Jiidity pietatis operibus praevenire, Ecclesiae parochiali eiusdemue
rectoribus et plebanis in Ciuitate nostra Haliciensi duos laneos agroriim inter agros
ciuium Haliciensium ultra fluuium Lytwia (w drugim egzempl.
Lukwya) sitos.
In uibus laneis olim Andreas de Doliny ciuis Haliciensis residebat cum omnibus eorundem agrorum pertinencys, pratis, campis, pascuis, coherencys yniuersis ad
eosdem duos laneos uomodolibet spectantibus, damus, conferimus, appropriamus,
incorporamus et tenore presentium assignamus perpetuis teniporibus donaturis et
precipue occasioiie huius yidelicet, quod devotus Noster Paulus Plebanus de agris
vltra fluuium Dnyestr sitis, alias Zadnyeslrze dictis, cessit Nobis et condescendit,
ratione uorum agrorum vltra Dnyestr fluuium nobis condescensorum, ut prefertur
prefatos duos laneos Paulo Plebano predicto eiusue Ecclesie nomine commutationis
dislaus, Dei gratia

heres

etc.

=

duximus, ut premittitur assignandos. Quos uidem laneos idem Paulus et Ecclesia
Parrochialis Haliciensis rectoresue sui tenebunt, habebunt et liber, uiete ac pacifice perpetuis temporibus possidebunt. Harum uibus sigillum Nostrum appensum
est testimonio literarum. Datum in Grodek, Sabbato proximo ant festum sancte
Hedvigis ducisse et vidue, Anno Domini Millesimo Quadringentesimo uarto, presentibus his yalidis strenuisue viris: Joann de Tharnow Pallatino, Gnievosio Succamerario Cracouiensi, Petro de Charwynowycze Subdapifero Sandomiriensi et Capitaneo tunc Haliciensi, Hryczkone Kyrdiowycz, Derslao Konopka Capitaneo in

Czerwonygrod et Nicolao de Kulikowe, multisue alys nostris fidelibus fidedignis.
Datum per manus venerabilis domini Nicolai, Sancte Gnesnensis Ecclesie Archi25*
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Relatio Honorabilis domini Nicolai, Regni polonie

yicecancellary.

ks.

Oryginalny dokument na pergaminie zosta wniesiony do ksig grodzkich lwowskich przez
Zygmunta Grotowskiego, kanonika kapituy lwowskiej i plebana halickiego, w d. 17-19 maja

1559

r.

— Archiwum Bernardyskie we Lwowie.

egzemplarz

T. 330 pag.

Obi. gr. lwów. T. 867 pag.

125—126

i

drugi

494-495.

II.

Król

Wadysaw Jagieo wyposaa koció
IN

parafialny

NOMINE DOMINI AMEN. Ad

Przemyl, 1427.
w Haliczu.

Wniebowzicia Najw. Maryi Panny

perpetuam

rei

Dum

memoriam.

memoriam

vivit litera,

semper perProinde nos Yladislaus, Dei gratia Iiex Poloniae nec non terrarum

vivit et actio literae comissa, ciiius assertio nutrit

et labiies

petuat actiones.
Cracoviae, Sandomiriae, Syradiae, Lanciciae, Kuiaviae, Lithvaniae princeps supremus,
Pomeraniae Russiaeue dominus et haeres etc, significamus tenore praesentium,
(juibus expedit universis et singulis, praesentibus et futuris, praesentium noticiam
habituris, uomodo zelo speciali deyotionis accensi, cupientes diem extremi iudicii

compacientes magnae paupertatis defectibus, quil)us Marti nu m Rectorem ecclesiae parochialis in Halicz multipliciter grauari comperimus, eidem paupertati suae volentes consulere misericordia
salubribus oportunis, ut nostro suffuitus praesidio sub nostro felici regimine orationibus liberius vac,care poterit et Creatoris nostri clementiam pro nobis. consorte
et prole nostris devotius exofare, sibi et ecclesiae suae praetactae in Halicz de innata nostre Celsitudini ciementia decimam metretarum omnium emolumentoruni cuiuslibet grani in iis tribus molendinis ad nostrum castrum Halicz pertinentibus, uno
yidelicet in flumine Ltikiva, secundo in flumine ultra Dniestr Lippa, et tertio in
villa nostra magna Bolzcnr etiam in flumine Lippa sitto, (luomodolibet provenientibus una cum duabus partibus reddituum de nauta in fluvio Dniestr yidelicet panis,
qui anti(iuitus de huiusmodi nawio est et fuit soiitus dar diebus Dominicis
et feriis secundis singulis tantummodo etiam de quatnof temporibus quibuslibet
annorum singuloi-uni a ciirrihus et sul)url)anis quil)uslibet per duos gi-ossos maiores
et ab inquilinis eorum per unum grossum monetae et numeri Polonicalium ab incolis
duntaxat per ipsum Plebanum et successores eius levari et recipi. Et si aliquis
Ruthenorum Schismaticus a Catholico aream vel domum ibidem in Halicz emerit,
de eadem area aut domo similiter, ut praestant, idem Schismaticus solvere teneatur.
Item duodecim hortulanos iuxta et secus fluvium in rippa LukuHi dictum sitos (ta

pietatis operibus praevenire

pro remedio nostrae

salutis,

i

cz

Zalukwi zowie si »Plebaszczyzn«), item prata, agros, mericas supra
fluYium Dniestr, adiacentes villis desertis Hrehoroio et Pereweezie (1)
haereditariis plebani, cum utrisque rippis Czeto decurrit, a bonis vero nobilium haereditariis Pakoseheiocze et Bludniky eadem bona plebani sic distincta et
signis obsignata: incipiendo a fluvio Dniestr non longius distante a villa Pakoschewcze tantum trium stadiorum Polonicalium versus meridiem eundo recte ad alium
arborem ab alveo ad paludem dicti plebani hered itariu ni, a palude eundo
extremitate versus Bludnyky exeundo a palude protensive versus orientem ad arborem salicem iuxta lutum iacentem, a salice yersus Wwosz Kamienny ad orientem
et fluvium Ozew dicti plebani ad arborem pomaticum protensire, in qua signa
antiqua continentur, quorum quidem bonorum praefatus parochus fuit et est
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pacifica possessione, dediinus, donavimus, resignavimus et praesentibus damus,
donamus, assignamus, conferimus, praesentibus perpetuis teniporibus et largimur
per ipsum parrochum in Halioz et eius successores atque dictam ecclesiam tenendum,
habenduni, ntifruendum pacifice et uiete, perpetiie et in aevum possidendum. Harum uibus sigillum nostrum appensum est testimonio literarum. Actum feria secunda in vigilia beatae Mariae Magdalenae in Preniysl. Presentibus reverendis et
strenuis. nobilibus: Janussio Episcopo Premisliensi, Floriano de Koritnicza Castellano Yisliciensi, Alberto Malsky Lanciciensi, Seliga de Janowicze Syradiensi, Subcain

Zaremba Marschalco Curiae Regalis, Nicolao Braislii (?) Gladifero
Cracoyiensi et aliis fidedignis testibus ad premissa. Datum per manus venerabilis
loannis Decani Cracoviensis Regni Poloniae Cancellarii, die ut supra, anno Domini
merariis, Laurentio

MCCCCXXVII, Ad

i-elationem renerabilis Joannis Decani Craooviensis, Regni Polo-

niae Cancellarii.
(Zawarte

walnym

sejmie

ksice: »Trzy

w tym dokumencie
w Warszawie U
opisy historyczne

przywileje zostay potwierdzone przez króla Stefana Batorego na
listopada 1582. Publikowa prof. Izydor Szaraniewicz w swojej

staroksicego grodu

Halicza,

Lwów

1883«, str. 207—210).

III.

Livóiv,

ukasz

2 wrzenia

i

19 listopada 1532.

Mieszkowski, kanonik lwowski, zrzeka si kanonii i plebanii halickiej
Stanisawa Ulewskiego.

w. Stanisawa

na rzecz

YENERABILIS DOMINUS LUKAS MYESKOWSKI, canonicus Leopoliensis
fundi sancti Slanislai in Halycz et ecclesiae parochialis in praefata Halycz plebaniis,
ad acta praesentia personaliter constitutus, sponte, liber et per exprcssum fassus
est, quia praefata beneficia sua, per eum legitime et canonice possessa, pure mer
et simpliciter iii manus ordinarii et in favorem nobilis et discreti Ulewski, clerici
in minoribus constitnti, cessit, resignavit, ac eisdem i^erpetuo renuntiavit, petens
eandem resignationem admitti et vaccare decerni. Et dominus ant omnia recepta
a praefato Luca Myeskowski solemni stipulatione de non revocatione ac corporali
iuramento, quod yidelicet in Iniius niodi resignatione, cessione ac renuntiatione non
intervenit fraus, dolus, neue aliqua simoniae labes, eadem beneficia yaccare decrevit, resignationem huiusmodi admittendo, praesentibus yenerabilibus dominis Nicolao Ponyathowski et Paulo de Thlusczyecz praedicatoribus canonicis Leopoliensibus ac me Luca, Siinonis de Rawa (filio), Apostolica auctoritate notario publico et
actus liuius modi scriba.
Stanisaw Ulewski przedstawia prezent królewsk na plebani halick celem konfirmacyi arcybiskupiej.

Anno, quo supra, die vero Martis XIX Novembris, venerabilis d. Stanislaus
Ulewski reproducta citatione, legitime executa, petiit in continentiam omnium et
singulorum sua interesse, quomodolibet praesentata ad canonicatum seu praebendam
Leopoliensem fundi sancti Stanislai in Halycz et ad parochialem ecclesiam in praefata Halycz per resignationem liberam honorabilis Lucae Myeskowski, eorundem
beneficiorum ultimi et immediati rectoris et possessoris vaccantem, ad praesentatio-

nem
dum

Et dominus decrevit instituendum et investienforma dandum ad dominum Reverendissimum remisit, praesentibus yenerabilibus dominis: (jak wyej).
S.

R. M. decerni instituendum.

ac pro

litteris in

(Ac. consist. Leopol. T.

I.

fol.

89

b- 90 a).
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IV.

Warszawa, 5 maja 1596.
Król Zygmunt III, po napadzie tatarskim na Halicz, oddaje Franciszkanom halickim konwentu w.
Krzya stojcy w ruinach kocióek w. Stanisawa na górze za miastem do odrestaurowania i pobudowania przy nim klasztoru swojej reguy.

Actum in Castro Haliciensi Feria Sexta iu die Festi Sanctae Margarethae Yirglnis et MartjTis,
Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Primo.
Ad postulationem Religiosorum in Christo Patrum Chryzostomi Cyprysowic, Definitoris Proninciae et Guardiani

Ordinis

Minorum

loci

praesentis,

Sancti Francisci

nec non

Gasparis Kozicki, suo totiusque Conuentus Haliciensis
Conuentualium nomine de suseipiendo per oblatani infrascripto

Maiestatis Regiae factam; Officium praesens Castrense Capitaneale Haliciense pucondignae reuisitioni offerentium inherendo Priuilegium Sacrae Regiae Maiestatis in Conuentu Generali Yarsouiensi dieto Conueutui Haliciensi ab annis Quadraginta quinque ad sedulam
Intercessionem Illustrissimi et Reuerendissimi Domini olim in Christo Patris loaunis Demetry Solikowsky, Archiepiscopi Leopoliensis et
Districtus Haliciensis cum Consensu Reipublicae super
ecclesiam sub titulo Diui Stanislai prope Haliciam in colle montis positam, pro augendo cultu Diuinae
Maiestatis benigne collatum, propria nianu Serenissinii Diuae Memoriae Sigismundi Tertii Regis Poloniae subscriptum, et Sigillo minoris Cancellariae Regni communituni, per moduni oblatum ad Acta
sui officy suscepit, et ysdcni Actis inscribi demandauit, cuius Priuilegii tenor seuitur estue talis:
Priuilegio Sacrae

blice iuri et

SIGISMUNDUS TERTIUS,

Dei Gratia Hex Poloniae, Magnus Dux Litluianiae,
Liuoniaeue necnon Sveccorum, Gottorum
Vandalonimque Hereditarius Rex, Sigiiificaimis prae-senlibiis literis nostris, iiorum
interest Viiiuei'sis et singulis perpetuisue temporibus ad notitiam dediicimus cum
proxime i^reterito anno iiisperata incursione Tartai-orum inter ceteras clades Terris,
Niestro fluuio viciiiis et adiacentibus illatis, Ciuitas nostra Halicz combiista sit, eamque Ho.stium ignis et Ferruni vastaiis fiinditiis eiierterit, ybi etiani Jlonasterium
Fratriim minorum Ordinis Sancti Francisci in hac commiini Ciuitatis Haliciensis
conflagratione inter moenia existens, igne ita penitus absumptuni est, nt iiiliil loci
coniienienter ac oppoi-tune relictum illis ad exercilia Dinina de consnetudine et antiqno mor institnti sui peragenda, a nuncys Terrestribus in lioc Generali Yarsouiensi Connentu doclaratum est, simulque ostensum eum locum Monasterj', qui intra
moenia Ciuitatis ipsius HaliciensLs est, propter suam limositatem ac palustrem naturam minime esse i[)tiun et conuenientem ad fundamenta iacienda, strncturas erigendas, corpora humana sepelienda, supplicatumque est nobis consensum sunm ad id
praebente Reuerendissinio in Christo Patre loanne Demetrio Sulikowski, Archiepiscopo Leopoliensi, vt Ecclesiam Sancti Stanislai non proc ul a Ciuitate
Haliciensi n colle montis positam, a m u 1 1 i s annis d e s e r t a m a c d e r elictam, quemadmodum cir cu m f er en ti a fossae ac uallis ii lam complexa est, eam praenominatis PYatribus ordinis Sancti Francisci conferremus, consensunupip Reuerendissimi in Christo Patris loannis Demetry Sulikowski, Archiepiscopi Leopoliensis, nostro approbaremus et confirmaremiis. Nos itaque, cui prae ceteris rebus propagatio et ampliatio cultus Diuini vel maximae curae est, ys omnibus
rationibus altentis volentes, vt fauore nostro Regio in subditis nostris cultus Diuinus in dies magis ac magis crescat et dilatetur illique quorum hoc munus augendi
cnltus Diuini incumbit, id efficiendi conuenientem habeant rationem, cum consensum
Reuerendissimi in Christo Patiis loannis Demetry Sulikowski, Archiepiscopi Leopoliensis, cum Intercessione aj md nos factum, approliandum esse duximus, prout praesentibus literis nostris approbamus, confirmamus et ratificamus, eanupie Ecclesiam
Sancti Stanislai non procul a Ciuitate Haliciensi in colle montis positam, qnemadmodum circumferentia fossae ac Vallis illam coniplexa est, praenominatis Fratribus
Russiae, Prussiae, Mazouiae, Samogitiae

i
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Sancti P"i-ancisci aiitlioritate nostia Regia coiiferiniiis, danius et attfibuinius,
intra muros ipsius Ciuitatis existentis adiiingimus atcjue incorpo-

locoue Monastery

ramus, concedeiites illis oinnem facultatem ac potestatem ad eam Ecciesiam Sancti
Stanislai Moiiasterium extriiendi seciindum instittitiim Regulae siiae, catliolico niore
omnia exercitia cultus Diuini obeundi in eoiie loco omnibus ecclesiasticis imnnuiitatibus ac libertatibus et praerogatiuis gaudendo, promittimusue pro nobis et Serenissiinis Successoribus nosti-is, quod neiie nos, neiie Sei-enissinii Siicecssores nostri
eos praetlictos fratres ab eo templo perpetuis temporibiis suiit amotuii. In cnius rei
fidem praesentes manu nostra subscriptas et sigillo Regni nostri minoris Canceilariae
consignari iussimus.
Datiim Yarsouiae in Conuentu Regni Generali, die V Mensis
May, Anno Domini Millesimo Quingentesimo Nonogesimo Sexto, Regnorum Nostrorum
Poloniae nono, Suetiae tertio.
Praesentibus Illustrissimis, Reuerendissimis et Reuerendis in Cliristo Patribus
Dominis: Stanisiao Karnkowski Gneznensi Legato nato et Regni nostri Primate,
loanne Demetrio Sulikowski Leopoliensi
Ai-chiepiscopis; Georgio Sacrae Romanae
Ecclesiae Cardinali Radiuilo Duce in Olyka et Nieswiesz Episcopatus Cracouiensis
Administratore Perpetuo, Hieronymo Rozdrazewsky a Rozdrazow Wladislauiensi
et Pomeraniae, Andrea de Somlio Sacrae Romanae Ecclesiae Cardimdi Bathoreo
Episcopatus Yarmiensis Administratore perpetuo, Bernardo Maciejowski Luceoriensi,
Laurentio Goslicki Premisliensi, Petro Tylicki Oulmensi, Paulo Wolucki Camenecensi,—
Episcopis; Nec non Illustribus, Magnificis, Generosis et Yenerabilibus: lanussio Duce
in Ostróg Castellano Cracouiensi Cerkasiensi Biaocerkieuiensi Bohuslauiensi Kaniouiensiue, Nicolao Firley de Dambrowica Cracoviensi Nouae Ciuitatis Corczyn Casimiriensi, Hieronymo Gostomski de Lezenice Posnaniensi Sreiiensiue, Christophero
Radziwi Duce in Dubinki et Bierze Yilnensi Kokenhauzensi et Luneuardensi, Georgio Mniszek de Magna Kunczyce Sendomiriensi Leopoliensi Samboriensiue, Nicolao
Christophero Duce in Olyka et Niesuerz Trocensi Saulensiue, Alberto aski Syradiensi et Margieburgensi, Stanisiao Miski Lenczyciensi Plocensique, Andrea Lesczyski de Leno Brestensi Cuiaviensique, Constantino Duce in Ostróg Kiiouiae
Yodimiriensiue, loanne Sieninski Podlachiae Hrodlensi Czorstinensiue, Hieronymo
Parys Mazouiae, Alberto Wilkanowski Rauensi, Nicolao Dziaynski Culmensi Bratianensiue, Ludouico a Mortangen Pomeraniae Pokrzy wnicensique, — Palatinis et Capitaneis; Stanisiao Comite a Tarnów Sendomiriensi Buscensi Stobnicensique, Petro
Myszkowski a Mirów Woiniciensi Chencinensique, Stanisiao Bykowski enciciensi
Siradiensique, Petro Nisczycki Belzensi, loanne Lesnowolski de Obory Czernensi
Pernauiensique, Stanisiao Krasiski Podlachiae, Stanisiao Dziaynski Elbingiensi,
Georgio Konopacki Culmensi, loanne Koscielecky Midzyrzycensi Bidgostensique,

—

—

•

Andrea Zborowski a Zborów Biecensi, Andrea Firley de Dbrowica Radomiensi,
loanne Osowski Zawichwostensi Robczycensique, Andrea Zebrzydowski Sremensi,
Stanisiao Krasicki Premisliensi et Serenissimae Reginae Curiae Magistro, Stanisiao
Golski Haliciensi Barensique, Stanisiao Tarnowski Inouodensi,
Castellanis et Capitaneis; Nicolao Zebrzydowski Supremo Regni Marschalco Cracouiensi Lanckoronensiue, Joann Zamoiski Canceilariae et Exercituum Regni Nostri Generali Bezensi
Derpatensique, Leone Sapieha Magni Ducatus Nostri Lithuaniae Cancellario Soninensi Makouiensique, loanne Tarnowski Cracouiensi Yladislauiensique praeposito et
Regni nostri Yicecancellario, Gabriele Woina Magni Ducatus Nostri Lithuaniae Yicecancellary (!), loanne Firley de Dbrowica Regni nostri Thesaurario Lublinensiue,
Demetrio Chalecki Magni Ducatus nostri Lithuaniae Thesaurario, Laurentio Gmbi-

—
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Re^ni nostri Maiore Secretario Canonico Cracouiensi, loanne Gaczyski Canonioo
Cracouiensi, loanne Thoma a Drohoiow Capitaneo Premisliensi Curiae Regni nostri
Referendarys; Mathia Pstrokunski, Simone Rudnicki, — Canonicis Cracouiensibus et
Secretai^ys nostris; per nianus Suprascripti Reuerendi Joannis Tarnowski Cracouiensis Viadislauiensisque praepositi Regni nostri Cancellary Syncere nobis dilecti. —

cki

—

Sigismundus Rex.

(Locus

sigilli).

Post cuius Priuilegy Ingrossationem offerentibus origiuale est restitutum. Ex Actis CastrenPodpis: Stanislaus Potocki, Palatlnus Posibus Haliciensibus extraditum. Correxit Moraczetvski.
Piecz starostwa halickiego z I polowy 17 w. z herbem Potockich,
doliae Capitaneus Haliciensis.

—

—

wycinita na skrawku
(Akta na parafii

papieru, nalepionym na wosku.

w

Zalukwi pod Haliczem).
V.

Staivczany, 16 stycznia 1598.
Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, ui)omina Mikoaja Seweryna Wodzickiego, kanonika
[iroboszcza halickiego, by odda Franciszkanom halickim podarowany im kocióek
lwowskiego
i

w.

Stanisawa.

lOANNES DEMETRIUS SOLIKOWSKI,

Dei et Apostolicae Sedis gratia Sanctae Metropolitaiieae Ecciesiae Arcliiepiscopus Leopoliensis, Yenerabili Nicolao Seuerino Wodzicki, Ilaliciensi et Colomiensi Parocho, salutem et pacem in Domino. Venerabiiis in Christo Dilecte! Ecclesiam Sancti Stanislai, in monte ad Hali-

Rex noster ant biennium
Fratrum minorum Conuentua-

ciam antiuis muris stan te m,

dedit Serenissimus

Comitys Regni Fratribus Ordinis Sancti Francisci
lium pro Conuenta eorum Haliciensi, postulauitue a Nobis, ut idem authoritate
nostra Pastorali quo([ue confirmaremus, annuimus; hortamur itaque dilectionem tuam,
ut Ecelesiam illam una cum terra intra vallum iacentem Fratribus istis restaurandam
et pro usu Conuentus ibidem extruendi conuertendam tradat, et concedat, et nec
Serenissimi Regis voluiitati, nec nostrae admonitioni, sub obedientia nobis debita,
in

—

Stauczanis, die Decima Sexta lanuary, Anno Doaduersetur. Yaleat in Domino.
mini Millesimo Quiiigentesimo Nonagesimo Octauo. loannes Denietrius Solikowski,
Archiepiscopus Leopoliensis manu propria.

Wedug

obiaty grodzkiej halickiej z 12 lipca 1641, dokonanej przez ksiy Chryzostoma Cyprygwardyana klasztoru Franciszkanów w Haliczu.

sowicza, Definitora Prowincyi i Kaspra Kozickiego,
(Akta na parafii grecko-kat. w Zalukwi).

VI.

Halicz, 13 stycznia 1611.
St.

Wodek,

starosta halicki, darowuje

ciele

STANISAW WODEK,

nowopobudowanemu

w.

klasztorowi 00. Franciszkanów przy ko-

Stanisawa gnuita Poberea.

Woiewoda

Belsky, Haliczky y

Kolomysky

etc.

Sta-

Chrzecianskych panów zwyczaiem switobliwem y powinnoci Catholiczk
wzruszony, staraicz sie o rozmnoenie chway Boy (poniewasz od niego wszysci
dla tego iestechmy (!) stworzony), a od dawnych czaszow upatruicz wielkie merita
y ustawiczne posugi Wielebnyci Oyczow Braci mnieyszych Zakonu Franciszka
witego, którymi duszom ludzkim na kady czasz y koscioowy Zamkowemu ') tez
rosta.

')

To bya

kaplica

w.

Katarzyny.

»In castro (Haliciensi)

O

niej

quoque exstat

1618

r.:

gem

A. D. 1533 in crastino fest! ss. Trinitatis^.

wspomina Pirawski

capella D.
(9.

w

swoim

opisie

dyecezyi lwów.

Catharinae, fundata per Sigismundum

VII.) (»Rel. status

al.

Archid. leop.« 1893,

re-

str. 137).
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Haliczkiego

kocioa Tytuu

ubóstwo y niedostatek, y czymby

wielkie

sie

wyziwycz

mogli nie inaicz, na pilne takie ich staranie patrzaicz y na zabieganie, iakoby
y bud inek y wyywienie Braciey, których nadzwyczay teraz ten koció Haliczky ma y ywy, byo tedy z miloscy y lasky, któr mam przeciwko temu Zakonowy,
pozwoliem im pola, które zowim Podbereze (-zie), a poczyna sie od przedmiecia,
które zowi Zaukiew, az do lasku, który idzie pod gór nad rzekm nazwan Czew,
az po gosciniecz Bludniczky, nicz w tym ani Plebaskiego ani Mieyskiego nie naruszaicz, które od dawnych czaszow zamkowi
czo czynieo, a ich
zarasz immediate przylege. Pewnie wtym Jego Króleklastorowy y koscioowy
wsk
iako wierny Senator upewniaicz, ze to pozwolenie nie iest nigdy
z usczerbkiem zadney uarty Starostwa Haliczkiego, any z ukrzywdzeniem Rzeczypospolitey, tylko zby szobie pomie(nie)ny bracia na to consens y na wieczne czaszy
u Króla Jego Moci wypr wiely y wyprosiely. Dan z Zamku Haliczkiego, dnia trzynastego Miesicza February, Roku Paskiego Tysic szeset iedenastego. Idem qui

mao

s

Mo

supra«.
(Z oblat grodzkich

halickich

1612

r.

na parafii grecko-kat.

w

Zaukwi).

VII.

23 maja 1612.
w. Stanisawa w posiadanie

Halicz,

Stanisaw Wodek, starosta halicki, wprowadza Franciszkanów konwentu
podarowanego im obszaru Poberea, okrelajc stare granice tego.

Quarta post Dominicam Cantate proxima, Anno
Domini Millesimo Sexcentesimo Duodecimo.

Actum

in Castro Haliciensi feria

MAGNIFICUS STANISLAUS

WODEK DE HERMANÓW, Palatinus Belzensis,

Capitaneus, coram suo subdelegato Generoso loanne
Swoszowski, Notario Terrestri Leopoliensi et actis praesentibus Oastrensibus Capitanealibus Haliciens. personaliter comparens, sanus mente et corpore, paam libereue
recognouit, quia ipse inherendo constitutioni generali Warszawiensi in Comitys generalibus vltimis ratione infrascriptorum facte, tum et priuilegio Sacrae Regiae Maiestatis modernae fratribus minorum Conuentualium Ordinis Sancti Francisci circa
Ecclesiam Sancti Stanislai hic in campo Haliciensi antiuitus constructam et per
eosdem fratres ex consensu Maiestatis Regiae reformatam habitantibus, super camHaliciensis,

Colomiensisue

etc.

pum nuncupatum Poberezie dato et concesso, extunc ea omnia ad debitam executionem deducendo, cupiens Magnificus Palatinus eosdem fratres in hunc eundem campum realiter intromittere et ijossesionem pacificam (assignare), ibidem in persona sua
praesente magna congregatione Nobilium, ciuium Haliciensium, Aduocati, suburbanorum de suburbio Zaukiew et hoc feria Quinta post Dominicam lubilate proxime
praeterita condescendit et de circumferentia eiusdem campi. uatenus hic idem in
suis antiuis metis et limitibus in longitudine, latitudine et circumferentia extendit
et uarum personarum contiguo eidem campo sint adiacentes possesiones inuisitionem diligentem (ne quisquam hominum detrimentum aliquod habere possit) fecit.
Ac in primis oppidani Halicienses per suum Proconsulem, Consules, Aduocatum et
Scabinos et, ut dictum est, suburbanos produxerunt priuilegium Sacrae Regiae Maiestatis modernae confirmationis Priuilegy per praedecessores diuae memoriae Reges
Poloniae ciuibus Haliciensibus concessi, in quo continetur donatio campi vocati Bo}.

Peeóski.
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ad rippam fluuj' Zaukiew et seciindum i'ippam fluiiy Dniestr,
cui priuilet^io inhereiido in hoc loco circa sepes in limite eiiisdem campi vocati Bonie
et circa extreiiiitates ayrorum tani praenominati campi Poberezie, quam lanei ciuitatis
Haliciensis principiuni tractus inceptum est, a quo loco sursum versus occasum solis
ad eandem Ecclesiam diui Stanislai eundo meta, quae distinguit laneum Ciuitatis
cum campo Poberezie, peruentum est usque ad ipsam Ecclesiam, postquam ylterius
est campum (!) lezow, pertinens antiquitus ad hanc ipsam Ecclesiam, vocabaturque
hoc neneficium Praebenda Sancti Stanislai, quae nunc est in possesiore (nescitur quo titulo) Reuerendi Hieromio (!) Dambowski, Parochi Haliciensis, relicto
itaque eo loco in hac parte in Yallem collis, in quo haec Ecclesia sitta est, in aliam
partem collis eiusdem versus Septentrionem itum est, ibidemque ea pars septentrionalis, est quaedam pars agri, ad Ecclesiae Haliciensis Parochiam in Ciuitate existens
per Parochum nescitur quo inre affectata, usque ad [va]lleni certam non progrediendo ... profundam vocatam azy Wuiozii nad Filipoiccem sese extendentem
et rursus per [va]llem profundam alias Wicoz ab eo loco campus iste Poberezie
iain totus est in toto monte et declivitatibus eiusdem montis, in quo sunt agri culti
et inculti, sarepta vel pnmarrum, arbora(!), rubeta vary generis vsque ad eosdem sepes,
ubi principium tractus factum est, in limite campi Yocatiim Bonie, et in extremitatbus
campi Poberezie A'^lterius sepulchra et tumulos ludeorum vuIgo Pogrzehiscza Zydoivskie constructos, quem quidem camimm Poberezie sic descriptum et determinatum
(sine tamen rippa fluuj' Dniestr, ad (juani ipsi fratres nullum ius habent, immo ad
arcem Halicieiisem propter nauigium, vbi prouentus Reipublicae pertinet) eisdera
fratribus ostensuni Magnificus Palatinus tradidit, eandem intromissionem cum pacifica possesione admisit et adiunxit presentibus Generosis, Nobilibus, Famatis, Honestis, videlicet Hieronimo Strzesz ludice Terrestri Haliciensi, Joann Swoszowski
Yicecapitaneo, loanne Wolski Notario Castrensi Haliciensi, Felice Kosiski Aduocato
Haliciensi, Simeone Kopyczynski Rx)tmagistro Sacrae Regiae Maiestatis, rererendis
fratribus A damo Goki in Sacra Theologia Doctore Custode Leopoliensi, Fratre
Bernardino Przeworscensi Haliciensis Conuentus Gwardiano, fratre Adamo Rohatinensi concionatore eiusdem Ordinis Ecclesiae, fratre Cypriano Leopoliensi depositario
eiusdem Conuentus, Casparo Sawiski Proconsule, Georgio Piróg, Romano PantaleConsulibus; Grigier Kulik Yiceaduocato, Alberto Zozynmonowicz pictore, Mathia,
Scabinis iuratis;
ski, Mathia Zyuglarowicz, Basilio Niedorisko, Iwano Petrikouicz
Lachouicz,
Glewan,
Basilio
Kitliaicz,
Iwano Saranla
Stephano Bereszczycz, Petro
czuczki genero, Procopio Uhryniec sartore, liko pellione, Marko Kubathowicz ....,
Steckone Wathainano in Zalukieio, Michaele Wathamano in Laiwynow Kth, Paulo
Tyrawa, Hryc Lukaszowicz, lac Korolkowicz, Zacharko Oniszkowicz, lanko Zlozynski, Sidore Makarouicz, Ministeriali generali Regni prouido Alberto de Mogilnica et
alys quam plurimis ciuibus et anteoppidanis seu tota communitate ciuitatis Haliciensis circa praemissa existentibus. Et hic idem in continenti personaliter stans coram
officio et actis praesentibus Castrensibus Haliciensibus prouidus Albertus de Mogilnicza autenticus et iuratus yna cum Nobilibus Alberto Jastrzbski, lacobo Kostro
ad euidentius testimonium sibi adiunctis in Vim suae rellationis paam libereque
recognouit, quia die hodierna personaliter fuerunt in campo vocato Poberezie, ibique
Fratres praedictos Minorum Conuentualium Ordinis Sancti Francisci ad Ecclesiam
Sancti Stanislai habitantes, vigore Constitutionis generalis Regni Warszauiensis et
priuilegy Sacrae Regiae Maiestatis in suis antiquis metis, limitibus et circumferentia
intromiserunt et possesionem pacificam assignauerunt. Quam intromissionem cum
nie alias Wygon,

—

—
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Wodek

Palatiiius

modo

siipra-

scripto admisit et possesionem dedit.

Joannes Swoszowsky, vicecapitaneus Castren. Halicien.
Joannes Wolsky, Notarius Castren. Halicien.
(Akta na parafii

w

Zaukwi).

VIII.

Halicz, 1627.
Wizya gruntów, przynalenych do rzymsko-katolickiej

plebanii

w

Haliczu

i

kanonii lwowskiej.

Visio granitialis per generosum loannem Piekarski, camerarium granicialem
doruni, pratorum et sylvaruni, ad ecclesiam Haliciensem parochialem spectantium.

Haliciensem fun-

mi

na Czeiv rzek (t. j. omnic) nad Kamiennym
(Krzysztof Zabierzowski, Halicki
Kropiecki
pleban) miejsca te, gdzie przed spustoszeniem pogaskim byli due wsie kocielne,
Hrekorow y Pereuwzie nazwane, bo z tego mieysca widzie byo bardzo dobrze
y ku Budnikom, y Pukaszowcoin; iakosz wielkie, szerokie y nie mae to pole orne,
azy, sianozci y chrusty, y to niieysce, kdy Dbrowa bya y niemaa, któr tych
czasów niedawnych przyznawali Indzie,
wyrbali ci ludzie królewscy, którzy
Plebanskych pól uywai; a potym przyszlimy na uroczyszcze tych wsi, pole Jezow
nazwane, y pytaem mieszczan o to pole j' niemae, którzy powiedzieli, i to zdawna
iest Plebaskie, które pole ley z tey strony od w. Stanisawa kocioa,
a przed tym niekiedy Czerkwie
Pan te eon a, podle którego pola idzie
z Budnik gociniec. Ztamtd przyszlimy od Jeowa na wierzch tego Kamiennego
Wywozu, y pytaem, czyj by by ten wywo, przyznali mieszczani sami,
Plebaski,
ale za wywozem to pole nie mae kocielne byd powiadali,
po gociniec Bludnicki. Pytaem, có tu midzy Jzowem a Kamiennym wywozem mieli waszy mieszczanie czyni,
tego pola zaywai nad wol Plebask, powiedzieli, i tu przedtym
chaszcze, lasy byy, a Plebani tu nigdy nie mieszka]i(?), tylko najedali w rok albo
we dwa, a ataman plebaski Walenty, gdy go kto poprosi, kaza pozwoli sobie

Naprzód

tedy,

przywiodszy

Wyvozem ... ukaza mi Xidz Pleban

i

e

w.

e

a

e

i

wykorczowa, zatem si y

ten

an

ich

korczowania

midzy Jezowem

a

Wywozem

a

po gociniec Bludnicki w uywaniu przy tych ludziach mieyskich
zosta, z którego pola potym iako z mieyskiego pacili, albo skop dawali, a to za
niedbalstwem Plebanów. Tam
ukazywali,
od Dniestru ku Pukaszowcom poczynaica si granica plebaskich tych gruntów ku Budnikom idzie po boto y kaplebaskie, których y teraz iest ksidz Pleban w uywaniu, iednak i krzywd
wielk ma od Bludnik przed nami opowiedzia si. Ukazywa te ksidz Pleban
przeciwko tego Kamiennego wywozu na górze od Spaskiego gocica, kiedy bjMyaa
Cerkiew w. Spasa tyche wsi plebaskich (t. j. Hryhorowa Perewozów), co ludzie oboiey (pci) zeznali,
byy iabonie y grusze staroytne wielkie na wierzchu
Wywozu kamiennego, na których znaki graniczne byy, ale teraz tylko mieysca
y doy, gdzie ich wykopano, bo za niemieszkaniem iako wszyscy wyznawali tu plebaskim, nie mia kto o to mówi y broni, aby drzewa take potrzebne w ochronie
byli zostawili, iako y Dbin wyrban prewatnie plebask niemia kto mówi
y broni... y o to si ksidz Pleban przed nami wszystkiemi opowiada y ukazowa,
i pole iego, nabudowali sobie mieyscy Indzie gwatem folwarków, chaup iako
y Kabnie (= piece wyryte w ziemi), y niey ukazywa te, kdy domy, chaupy,
piwnice y sady tych poddanych wsi Plebaskich byli, bo y pieczyska widziaem ia

Kamiennym

e

e

ue

i

e

i
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mn

idcemi co y mieszczanie nie denegowali: a co sady
sam, y z inszemi tu ze
tych wsi, tedy te ialio insze drzewa koi^czuic, ludzie królewscy (== miejscy) powyrbowali y poznoszowali, na co sawetni poddani naprzód plebaiiscy, kady z nich
seorsive na stronie pytani y rekwirowani byli.
Actum et datuin in campo superius nominato, videlicet Kamienny Wywo, feria
waV post festum S. Micliaeiis Aroliangeli proxima, A. D. 1627. Jan Piekarski
sn. Komornik ziemski Halicki.

rk

(Wedug
la. parafii
CB.

w

obiaty
Haliczu.

••in

Castro Halic.

Publikowa

j

1628 fer.

IV

post.

Petruszewicz

ks.

w

dom.

swojej

UanTejieiiMOHa ójiaa-b ropowa TajioHa, JltBoB-b 1881, str. 27

Jubilate«,

ksice:

znajdujcej si

HcTopneecKoe

w

asB-JscTie o

aktach

epKBH

— 29).

IX.

Ltvów, 11 padziernika 1641.
Audyencya Stanisawa Stamirowskiego, kanonika lwowskiego i proboszcza halickiego, u arcybiskupa
lwowskiego Stanisawa z Grochowie Grochowskiego w sprawie odbioru parafialnego niegdy kocioa

w.

Anno Domini

Stanisawa

w

Haliczu.

Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Primo, Die vero V'eneris

Undecima, Mensis Octobris.

Admodum Reverendus Dominus Stanislaus Stamirowski, Canonicus Ecclesiae
Metropolilanae Leopoliensis, Parochus Haliciensis, coram Illustrissimo ac Reverendissimo Domino Stanislao a Grochówce Grochowski Archiepiscopo Leopoliensi, Abbatiae Sieciechouiensis perpetuo Administratore in eius publica audientia iuxta exigentiam termini personaliter comparens, exhibita citatione debite ut apparebat executa contra citatos infrascriptos verbo proposuit ad docendum se paruisse decreto
in

causa occasione restitutionis

och

Fundorum

Ecclesiae Sancti Stanislai

uondamPa-

propriorum pro parte sua contra
per praefatum Illustrissimiim
vero
uinta,
Mensis
July,
praesenti
die
anno
eosdem
Dominum Archiepiscopum lato, petens eos in defectu non paritionis et praemissorum
restitutionis excomunicari et alias paenas in iure praescriptas contra eosdem extendi
literasue excomunicationis in forma solita decerni et extradi mandari. Praesente
Reverendo Joann Cyprysowicz Guardiano et tam nomine suo quam etiam R. Joannis
Stoek, Praesidentis totiusue Conuentus Haliciensis Ordinis honor. Conuentualium
S. Francisci comparente, petente dilationem sibi in spem concordiae cum praedicto
Domino Administratore ratione praemissorum faciendae ad Feriam secundam post
Dominicam secundam Aduentus concedi atue interdictum contra suum Conuentum
et se latuni ad dictum terminum suspendi et submittente se nihil innouare in quocunue ludicio Spirituali pendente huius modi dilatione et termino Domino Actore
consentiente in dilationem praedictam et prorogationem termini atue suspensionem
interdicti. Et Illustrissimus ac Rererendissimus Dominus Archiepiscopus supranominatus quandoquidem consentiunt partes super dilatione huiusmodi et ab utrinque
se submittunt nihil innouare vel rescripta aliua interea temporis impetrare et illis
se se tueri pendente huiusmodi dilatione et termino ideo dilationem huiusmodi, quae
in spem concordiae vergit ad feriam secundam post Dominicam Aduentus concessit,
terminumque partibus in quantum ad concordiam non deuenient, assignauit et conseruauit interdictumque contra dictum Conuentum et Citatos latum, ad eundem terminum suspendit et relaxauit. Praesentibus Perillustribus et Admodum Reuerendis
r

i

a lis

et

Ecclesiae

Parochialis
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Dominis: Stephano Wydzga Praeposito, Yalentino Skrobiszowski I. V. D. Officiali
Generali, Petro Marosczynski Artium Magistro et Philosophiae doctore Ecclesiae
Canonicis.
Metropolitanae Leopoliensis, Martino Habernian I. V. D. Camenecensi,

—

Ex protocoUo Actorum Consistory Leopoliensis extractuin sigilloque Perillustris et Adinoduin
Reuerendi Domini Yaleutini Skrobiszowski V. I. D. Cauonici et officialis Generalis suprascripti communitum. — Magister Benignus Adamus Tomiecki, Consistory Leopoliensis Actorum Notarius mpp.
(Akta na parafii

w

Zaukwi).

X.

Warszaiva, 21 jjadziernikn 1641.
Maryusz Filonardus, nuncyusz
nonika lwowskiego

i

papieski,

proboszcza

wzywa do
Iialickiego,

na termin Stanisawa Stamirowskiego, kasprawie zajcia kocioa w. Stanisawa.

siebie

w

MARIUS PHILONARDUS, Dei et Sanctae Sedis Apostolicae gratia Archiepiscopus Auenionensis, Sanctissimi Domini nostri Urbani Papae octaui Praelatus Domesticus et Assistens nec non eiusdeni Sanctissimi et Sanctae Sedis Apostolicae ad
Serenissimum Yladislaum Quartum Poloniae et Sueciae Regem Potentissimum cum
facultatibus Legati de Latere Nuncius Apostolicus.
Uniuersis et singulis Yenerabilibus Praesbiteris, Yicariis, Plebanis, iiice Plebanis, Curatis et non Curatis clericis quarumcunque Ecclesiarum nec non Notariis et Tabellionibus Publicis quibuscunque illi vel illis ad quem seu ad quos praesentes nostrae
literae peruenerint uel praesentabuntur salutem in Domino sempiternam et Nostris
huiusmodi immo uerius Apostolicis firmiter obedire mandatis. Vobis omnibus et singulis supradictis et cuilibet vestrum insolidum in virtute Sanctae obedientiae et sub
excomunicationis paena mandamus, quatenus statim uisis et receptis praesentibus
et postquam ygore praesentium fueritis requisiti ex parte nostra immo uerius Apostolica Authoritate ad instantiam Admodum Reuerendi Patris Frati'is Chrisostom
Cyprisowicz, Guardiani Conuentus Halliciensis Ordinis S. Francisci Conuentualium,
personaliter accedentes Admodum Reuerendum Dominum Stanislaum Stamirowsky,
Canonicum Ecclesiae Methropolitanae Leopoliensis, Parochi Halliciensis, si eiusdem
personam commode habere poteritis alioquin in ualuis Domus eius solitae habitationis, sub qua degit et moratur relicta praesentium copia, ipsum citetis et citari cnretis
pro ut nos citamus et citari mandamus, quatenus Decima quinta die luridica post
executionem praesentium Warszawiae coram nobis iudicioque nostro hora audientiae
causarum fieri solita et consueta compareat, ad uidendum et audiendum causam
contra praetensam contumaciam a se affectatam, in causa et occasione occupationis
Ecclesiae S. Stanislai extra muros Hallicienses sitae praetensae
Parochialis cum suo fundo et aliarum occultarum iniuriarum quasi ad Synodum
nuper celebratam Anno praesenti Tercia Mensis luly praeteriti obtentam, allegari
et deduci dictamque contumaciam ex inde cum suis annexis reuocari ad quem in
causa ea procedi, vel ad dicendum contra quare praemissa sic fieri minime debeant
etc, Certificantes etc, Absolutionem vero (etc). Datum Warsauiae, die uigesima prima
Mensis octobris, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo primo.
loannes Rzepczynski, luris utriusque Doctor Auditor et Iudex mpp.

Raymundus
Locus

sigili.

loannis Notarius.
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XI.

Halicz, 31 lipca 1646.
Skarga Franciszkanów na mieszczan

Actum

in

z

powodu naruszenia

ich

w

posiadaniu Poberea.

Castro Haliciensi Feria Tertia p[ridie] Festi Sancti Petri in Yinculis,

Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadragesimo Sexto.
...Nunc vero per audatiam et temeritatem eorundem ciuium Halicien.sium, (non
per modernos Reprotestantes, ut in sua Protestatione ciues allegant) nullo justo jur,
sed vi et violenter fuiidiis iste Podbereze dictus eorundem Reiigiosorum Franciscanorum proprius coaratus est et Seminibus varjis conseminatus. Nec eo in passu
quidquam lil)ertati Ciuium Haliciensium derogare possunt, quod in proprio suo
fundo Tabernam coUocarunt, si enim liber fiindus conventui praefato collatus est,
eodeni fundo uti licitum est, usiis vero est, juxta suum beneplacitum in proprio suo
fundo sine ullius Detrimento, et praejudicio Bonorum ciuium Haliciensium agere
quod placet et de(!et. Immo vero jidem Reprotestantes, contra eosdem cives et oppidanos Halicienses, iterato solemniter protestantur in eo, quia illi nullo justo habito
et liumanis) ad fundum Podbereze appellatum contra
contra
immunitates
Privilegioruni, contra jura et Leges Regni.
omiie jus et aequum,
constitutionisque in leripendium Privilegionim Sacrae Majestatis Regiae in praejudicium vero Bonorum et damnum non mediocre Bonorum Ecclesiae et Conventus
Haliciensis vi et violenter fundum Conventus praedicti proprium, privata sua autho-

jur, (spretis iegibus Diuinis

seminibus varjis conseminaveruMt, eniteiites fundum Ecclesiasticum suo fundo civili violenter appropriare et
appropinquare atque injuste adimere atque in iisufructu eorundem Bonorum quocunque modo possunt eundem Coiiventum imi)ediunt, illegitime Bona Ecclesiastica sibi
temere usurpando. Ratione cujus usurpationis et ademptionis fundi et in multis rebus
injuriationis aliquoties ab eodem Conventu, contra eosdem cives Halicienses Protestationes tam coram praesenti officio sub actu sabbathi post Dominicam misericordiae proximi, Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Trigesimo, quam coram Lustrationibus Sacrae Regiae Majestatis. Die vigiesima octava lunji, Anno Millesimo Sexcentesimo Trigesimo Sexto factae intercesserunt, quare et ad praesens ratione prae-

ritate vetantibus jisdeni Religiosis Patribus, coaraverunt, et

missorum

iterato reprotestantur et protestantur...

(Akta parafii gr. kat.

w

Zaukwi).

XII.
Relacya 00. Franciszkanów o Klasztorze w. Krzya w Haliczu, przechowana
przy w. Stanisawie.

w

aktach klasztornycli

Post erectionem Ecclesiae et Fundationem Conventi (!) Regiam a Boleslao circa
annum 1238 in Civitate sive oppido Halicz originaliter plantatam, juxta adnotationem Gvagnini Yeronensis in sua Chronologia Polonica, sed postea adversa revolutione tempornm quo ad consistentiam (praeeipue ex occasione gravis saepe incursionis Tartarorum. multo tempore depopulantium ad Sexcenta simul millia numeratorum, C'racoviam usque et in Silesiam liostiliter irruentium) dirutam ac collapsam;
deinde ab Ottone Capitaneo Russiae Anno 1367 per Deputatos Commissarios in
exdivisionem loci pro Constructione Ecclesiae recognitans, et a Piis Benefactoribus
instauratam, tandem a Nicolao Bludnicki anno 1422 sex domibus vicinis Ecclesiae
sub Titulo Sanctae Crucis erectae pro tunc ligneae et duabus versus fluviam (!)
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ac decima maiiipulari ex Bonis suis haereditariis villae Bludniki adjuncta,

resignatis pei' privilegium vero a

Reg

Sigismundo

S-tio

Anno

1627,

Varsaviae Die

20 Mensis Martii approbatis, in sustentationem ibi existentium Religiosorum. Cum
vero niillum reperiat yestiginm proventunin Pnmit-ivae Fundationis Regiae, per

conseuens respectu ejusdem

nulla exstat

memoria susceptae

obligationis perpetuae

absolvendae.
XITI.
Relacya 00. Franciszkanów o kociele w. Stanisawa, drukowana
Franciszka w Gallcyi.

w

scliematyzmach Zakonu

w.

—

Annus fundationis ipseue
Stanislaum E. M.
fundator nostrae yetustissime ecclesiae, quae Conventui Haliciensi adiacet, sunt incerti. Probabiliter fundata erat initio saec. XIII per Danielem Romanowicz, principem
Haliciensem. Primo consecrata erat rit. graec. sub tit. S. Pantaleonis, deinde tempore
Casimii M., Regis Poloniae, incorporata parochiae lat. consecrata est sub invocatione
S. Stanislai E. M. Quae cum a Tartaris devastata, a pluribus annis deserta atue
derelicta erat, a Sigismundo III, Reg Poloniae, die 5 Maj 1596 Fratribus nostris
collata est cum consensu Demetrii Sulikowski, archiepiscopi Leopol. Juxta hanc
Conyentus Haliciensis ad

S.

i

ecclesiam

domus

religiosa

aedificata

est

ope

et auxilio Stanislai

Wodek,

qui huic

Conventui a. 1611 etiam praedium donavit. Existebat etiam in ipsa civitate Halicz
alter Conventus noster cum ecclesia sub tit. S. Crucis per Boleslaum Pudicum, R(egem) P(oloniae) fundatus, qui a Tartaris a. 1595 penitus absumptus atue denuo
restauratus, usque ad tempora Josephi II perduravit, a quo confiscatus, novissiniis
Ecclesia denuo
hisce temporibus usui Magistratus et scholae nationali inservit.
M. et a. 1802
Pantaleonis
nec
non
S.
E.
M.
consecrata a 1776 sub tit. S. Stanislai

—

incendio corrupta, hucusque paulatim restauratur.

Tablica

Mapa stoecznego

I.

w XII XIII w.
wyynie po Sokó Krylos.

Halicza

Topografia ruin na zalukiewsl<iej

i

i

B LUD MIKI

"^„„-^^-J-^^Y^^^'

JAD

PROHArj

-^^^

Budowle XII i XIII wieku. Ruiny badane %, ruiny nowo odkryte niebadane 0: I istniejca
dawna cerkiew w. Pantalemona, a teraz koció w. Stanisawa. Nieistniejce cerkwie t. zw. cerkwiska:
II w. Spasa, III pod Dbrow (w. Cyryla i Metodego?), IV na Cmentarzyskach, V Baliowiszczenia, VI w. liii, \'^II
»Poligon
VIII na Cmentarzyskach, IX na Cerkwiskach, X XI na Pobereu,
XII Mniszy sad, XIII przy anie wójtowskim, XIV na Jeowie (?), XV na Sokole, XVI XVII cmenhorodyszcza zobacz na
tarzyska na Zaukwi, XVIII mogia Tatarska. Od XIX— XXIV monastery
tabl. III. — XXV cerkiew katedrabia, XXVI Sztepaniwka (mon. w. Szczepana?), XXVII cerkiew
Woskresenia (Zmartwychwstania) XXVIII mon. w. Jura, XXIX Daniowskie, Szeplakowa i Turkowa,
XXX Hreczyszcze t. j. siedziba mnichów greckich, XXXI mon. w. Jana, XXXII mon. w. Pokrowy
i

<,

i

i

(Opieki N. P. M.)

okresu polskiego — istniejce 5: 1 Cerkiew parafialna B. Narodzenia
w. Mikoaja, 3 koció parafiahiy N. P. Maryi, 4 cer. drew. w. Piotra Pawa
nieistniejce O: 6 klasztor Dominikanów w. Anny, 7 cerkwisko (Woskreseskie?),

Budowle

w

z

Haliczu, 2 cer. drew.

—

na Zaukwi;
8 cerkwisko Bohojaweskie (Jordanu), 9 Michajowskie, 10 most stary drewniany, który
roku zastpi nowy elazny (fabryki Zieleniewskiego w Krakowie).

J.

Pc/eski.

i

w

1909

i

1910

27

II

Tablica

Przekrój
a)

M.

w. Krzya

Poduny

pod

na Sokole

poprzeczny

omnic

linia:

Poprzeczne

Dbrow

>PoUgoii«
290

wzniesie od rzeki

zaukiewskiej.

ukwi

do cian

w.

Spa

291

omnicy

(10 kilometrów).

w.

Pantalemon

Mniszy Bad

280

179

Dniestr

(3—5 kilometrów).

(2) z przedm. Zaparkaniem (1) — w. Stanisaw (7): 1. cer. drew. w. Mikoaja,
mur. B. Narodzenia, 3. cer. drew. w. Michaa, 4. cmentarzysko, 5. i 6. ruiny, 7. w.
Stanisaw (w. Pantalemon).
Ruiny zaniku Rzpp. (8) — fundamenta cer. w. Spasa (13): 8. ruiny zamku starociskiego,

Miasto Halicz

2.

„

linie

wyyny

od Sokoa do Dniestru

298

b)

II.

i

przekrój wzgórz nad

304

I.

poduny

II.

cer.

paraf. N. P. M., 10. cerkwisko, 11. cer. drew. w. Piotra i Pawa w Zaukwi,
cmentarzysko, 13. fundamenta w. Spasa.
Przekrój terenu midzy Zatukwi i Czetwertkami 14. cerkwisko Iwanowskie, 15. i 16. ruiny
na ^Cmentarzyskach*, IV. fundamenta »Poligonu«, 18. miejsce ruin niebadane.
Kryo (19) — ruiny pod Da.brow na Sokole (24): 19. monasterzysko w. liii, 20. katedra
halicka, 22. cerkwisko Babowiszczeskie, 21. i 23 miejsca niebadane, 2. monasterzysko
(Cyryla i Metodego?) nad ^Borszczowem* i dalej w. Krzya na Sokole.

9.

koció

12.

III.

„

IV.

„

:

i

%

X

Ruiny badane,
ruiny nowoodszukane i niebadane,
jama (studnia?) zasypana gruzem,
mogia, 5 budowle z okresu polskiego lub
miejsca ich. — Cyfry pod ruinami oznaczaj wysow metrach nad poziomem morza Adryatyckiego tych wzgórz, na których si owe ruiny znajduj.

ko

O

III
Tablica III.

Mapa dawnego

Halicza

i

jego otoczenia.

:

Pitrycz, starsza twierdza
Gówna twierdza Kryo w otoczeniu innych twierdzi monasterów
na miejscu póniejszego zamku polskiego, w. Pantalemon, Monaster, Sobotow, Rizdwiany, Siedliska,
Sokó i monaster w. Mikoaja w pobliu Wiktorowa, tudzie w otoczeniu starszyci |^1 i modmogiy.
szych
osad. — Miejsca •• oznaczaj pewne i mniej pewne ruiny,

X

27*
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166,

97,

91,

89,

1,

100, 112, 116, 118, 126, 129, 135,

26,

21,

20,

39, 43,

30,

28,

22, 35, 38, 39, 43,

2, 4, 6, 8, 9,

56,

130, 148».

190.

I2'<,

26,

18,

171, 181, 184, 187, 191, 192.

dzwonnica, wiea 1, 2, 9, 39, 43,
94, 123-124, 127, 184.
dzwony 43, 85, 123-124, 127,

158, 163.

138, 141, 145, 148,

117, 146,

192.

2, 85,

framuga

152—153.
Franciszkanie, franciszkaski

100, 112,

Dunajec, strumyk

dwór

107, 108, 120,

4.^^,

6,

4,

2,

1,

98, 114,

178'.

drzwi 35. 98,
147—148.

Dubowica

161.

116, 150.

130,

126,

77,

18,

170—171, 188.

Drohobycz

145—147.

Chem,

— —

144,

fosa

124, 184, 190.

Dominikanie

124, 12n.

113, 141, 143,

184,

181,

180,

179,

167,

190, 191.

1B5, 158, 161.

cerkwisko

155,

7,

15,

75, 77,

150-151,

20,25,

94,

109,

152.

—

cerkiew 48-49,

—

cerkiew

91-103,

41, 43, 75,

flora 42, 59, 60—62, 63, 160.

116, 119, 122.

Foldvar

140.

forteczny,

cytadela

6,

42, 52,

—

warownia,
64,

72,

88, 90, 107, 108, 169, 190.

76,

56,

94,

Boego Narodzenia

filozof, filozofia 41, 97.

forteca,

54,

112, 116, 148, 168.

104,

112,

cerkiew katedralna 33, 61
90—124, 148, 171.
cerkiew paacowa w. Spasa

52, 74, 75, 76,

—

49—50,

61, 73, 109, 112, 119.

VII
Halicz, cerkiew

1-69,

w. Pantalemona
116,

126,

129,

149,

151,

153,

UO,

156,

166-192.

—

klasztor

83,

99,

130,

klasztor

82,

148,

85, 90, 91,

—

81,

78,

76, 77,

Hof

Dominikanów

145,

Dominikanów

w.

76, 8 i,

187, 188.

—

klasztor Franciszkanów 171.

—

klasztor Franciszkanów

Krzya

—
—
—

38, 89, 96, 97, 171, 183,

185,

184,

188,

187,

190,

192.

klasztor Franciszkanów

w.

Stanisawa

125,

88,

95,

91,

166-192,
koció katedralny 174—183.

koció

parafialny

115, 174,

—

w.

ruiny

177-183,

49, 56,

70,

102,

192.

68,

70,

72,

71,

Iinat

31,

70,

74—

Spasa

70,

56,

72-74,

Jeów,

6,

178.

113-114,

Boiojaweskie

cerkwisko
(?)

— —

— —
— —

Daniowskie

Hreczyszcze

126,

171,

21,

kapitua obrz. greckiego

91, 105,

103—124.

Iwanowskie 115, 126—127.
Jurowskie 126.
Michajlowskie 128.
W. Mikoaja 127-128.

kapHca

130, 189, 190.

Karaici

63-6,

Pokrowy

Karmelici

115, 124, 127.

Szeplakowa
Szczepanowskie

143, 145—148,
Hatzelsdorf 50.

Hauran

Karya

126.
124.

138,

159.

64, 69, 148, 163.
16,

17, 64, 158.

60—

—

67,

134, 136,

99,

142,

157, 161, 170.

19,

109,
146,

14,

130

i

Bakchu-

sa 13, 62.

—

cerkiew

w.

Zofii

13,

16, 61,

155'.

struktura

Ul,
63,

46,

45,

149,

135, 141,

12,

10,

59

58,

48,

160.

19, 29, 34, 39, 42,

58,

99-101,

75, 79, 82,

64,

112,

116, 134,

137, 146, 150, 151, 159, 165.

171-172.

koran
174, 178,

59.

Kosowe Pole

163,

kozak, kozacki

187, 188.

Kozina, koziski 124, 127, 190.

176, 178.

97,

163.

109,

69,

cerkiew Sergiusza

82, 99,

Kaukaz

56,

52,

134, 139, 153, 157, 161.

85, 96,

Kijów, kijowsld

48,

44,

40,

44-47,

Kkolniki
45,

25',

kopua 8-18,

179, 180, 189, 192.

44.

sztuka

Konstancya 144.
Konstantyn Wielki 61, 66,
Konstantynopol, Carogród

17, 42, 43,

11, 13-16, 48.
Kazimierz Wielki 173,

87,

160.

190, 191.

170,

84,

.komary. 14, 51-54, 160.
koncha 8, 13, 101, 164.
kondygnacya 1, 8, 13, 14, 43,

61.

katolicyzm

18, 22, 44, 45, 48, 58,

7,

161, 163, 165.

konstrukcya,

187, 188.

68,

105, 106, 127, 181.

Kastl 68.

Hellada, heleski 153, 163.

helenistyczna

kolumna

167,

174, 177, 180, 181, 183.

171.

82, 85, 113, 160.

24, 27,

22,

kapitua obrz. aciskiego

Woskreseskie 125.
halicka szkoa 70, 76, 129,

liem

19^, 63.

180-183,

28, 29, 57, 59, 67, 85, 151, 153,

106,

126.

(?)

— —
— —

24,

188.
15,

schody 98

schodowa,

i

72, 79, 83,

167, 175, 178,

8,

39, 41, 77, 86, 126,

2,

1,

68, 72,

41.

7,

170.

144.

Koodziejów 192.
Komarów (Komorów)

Kamionka Strumiowa
kanonik

154.

Dominikanów

Klemens w. 131, 133.
Koloman Salome 33, 110,
kolumienka 20—27, 36, 66,

160.

164.

128.

Kinga

54, 57, 67, 68, 112, 140, 143, 145.

kapitel

191.

119.

119, 127, 154.

84, 87, 113, 118,
1,

klasztor

87, 167, 179,

86,

pytki 56-57,

Kausz

»Zota brama-

—

111, 112, 117.

180, 181, 182, 184, 185, 186, 187.

kafle,

—

Klatka

kamieniarstwo, kamieniarz

— —

cerkiew Wydobyckiego monasteru 88«, 160.

178'.

124, 134.

na Pobereu 85.
na Sokole 71, 87-88, 115.
na Karpowym gaju 70.
.Mniszy sad- 70, 85-86,

—

IMl, 167, 170, 171, 175.

Jurjew, miasto 158,
Justynian 61, 66.

—

cerkiew w. Spasa na Berestowie 35, 55, 136, 150, 152,

klasztor

Poligonu 56, 82-83, 87.
— na Cerkwiskach 56, 64,
78—80, 84-85, 115.
na Cmentarzyskacli 56, 76,
83—84, 171.
w. liii 56, 80-82, 115,

— —

150,

154.

188.

pole

Michajowska

—
143.
126.

Jaak 140.
Jacek w. 170.
Jan, archidyakon lubelski
Jan Kola z Dalej owa 90.
Jan Piekarski 86.
Jan Stachurski 87.

Jezupol

154.

Peczerskiej

152, 154.

32.

Iwan 41, 138,
Iwanko 109^,

Ireny

awry

cerkiew

Perewozy

— Mdry i^S.
— Omomysl 108,

Dbrow

75, 78, 83,. 85, 9>, 108, 167.

—

=

55.

35, 55, 152, 162.

128, 129, 130, 155.

w.

—

Hryhorów

w.

cerkiew
cerkiew

—

Jarosaw miasto

76, 83, 90, 92, 103.

—

68.

Bazylego

154, 165, 161.

153,

—
—

140.

Hruschitz

w.

Kijów, cerkiew

— w. Cyryla 9, 11, 50, 65, 154.
— cerkiew Dziesicinna 63, 67,

liorodyszcze 88, 89, 108.

73, 84, 85, 86, 87, 90, 116, 123,

pod

30, 75, 84,

50.

Horpacz

170-171.

Anny

hemicykl, pókole 27,
99, 151-152, 165.
Hiszpania 54.
Hlimenec, potok 106.

42,

49, 61,

112,
149,

130,

153—

Kraków, krakowski

35,

90, 94,

130, 131, 133, 136, 137, 178'.

—

kocióek w. Wojciecha
136.

56,

VIII
krakowski biskup

130, 133, 136,

krakowskie parafie 178'.
krakowski zotnik 35.
ki-elenie, rysunek 34—39,

103,

102, 105,

4, 8, 9, 33, 78, 94,

139, 140, 144, 171, 176,
6,

19, 41, 68,

187.

70, 73,

76,

cerkiew paraf.

Krym
krzy

87,

91-,

39-42,
98-99,

88,

55.

30,

(Czew)

8,

70, 71,

4, 6,

1,

85, 87, 88, 89, 106, 126,

51,

grecki,
14,

—

18,

110, 187.
57, 65, 72,

102-103,

równoramienny
3

19,

U,

ukiew

12,

10,

58,

22,

27,

116,

99,

29,

146,

30,

150,

70, 74, 77, 78, 80, 84, 108,

46, 78, 82, 98,

i-,

ukowica

108, 127.

Macedowolocliy 54.
majster (murarski)
67,

grecki, dwuraniienny 37, 39,

161,

140, 143,

139,

grecki, trzyramienny 34, 39,

aciski, jednoramienny

34,

parzystoramienny

—

z

kotwic

—

z

póksiycem

19, 34, 36, 39,

55, 56, 73, 77,

49,

Hrzegi

meczet

Micha, cesarz

105,

109,

141, 143, 146, 158, 160, 174,

125,
13, 15, 29, 46, 99.

Lednica, jezioro 137,
91, 120'-, 144,

145, 16t, 165,

li,

»wita«

59, 60, &?, 68, 76, 140, 164.

lizena

!1,

12, 58, 72, 95.

Liebshausen

68.

Lombardya, lombardzki

48, 57,

131, 160, 162.

Lwów, lwowski

94, 97, 105, 110,

145,

18, 32, 85, 92,

114,

119,

136,

146, 173, 176, 178, 180, 181,

32,

131

Lykaonia

58.

33,

obciód

51,

42,

162,

163,

16, 17,

148,

144,

157,

98.

obrzdek

'.

42,

65-66,

79, 80,

68,

130, 169,

54.

119,

religijny 130—141.

odpusty kryoskie 114—115.
okno 2, 7, 8, 12, 18, 28, 29—30,
43, 45, 46, 52, 54-56, 64, 66,
101,

120>,

146,

monaster

9.

146,

170—172.

76, 87,

89, 98',

107,

lU, 119, 124, 126, 128,
141-142, 163, 169, 184.

87, 145, 146.

Ormianie 170.
ornament, ornamentyka
O,
22, 24-26, 37, 39,
47, 57, 59—69, 76, 82,
118,

94,

140,

137.

152-153, 164, 159,
figuralny 64, 69,
Oryent, oryentalny
(5,

46,

58,

72, 150, 153,

26, 28, 29,

82,

85,

147,

Padwa

67.

69, 153.

palmeta 59, (0.
Pannonia 131.

36, 138, 164.

Pantheon

163.

mozaika 17, 59, 63,
Morze ródziemne

41,

45.

7,

15,

41,

43,

84, 85,

147-148,
160—161.
U6.

143,

—

34, 36, 78. 102, 154.

152,

okopy 1-3, 5, 6, 89, 90, 108, 125.
oów, oowiany 18, 19,53,72,82,

11.3,

Monaster 90.
monety 119, 128,

117,

158. 160.

i

39, 56, 59, 65, 68,
3^^.

38, 54, 68,

161, 162.

monopteros 45.
motyw, wzór 20-24,

182.

— koció paraf. 178.
— — w. Krzya 177', 192.
— — katedralny ormiaski
— — w. Jana 144.

138.

158, 159.

72, 95, 96,

monogram

72,

16.^.

Nowogród, nowogrodzki

19,

Modawia
108,

45,

170.

Modena 67.
mogia 88, 126.

138,
9,

Nerla

1h, 17, 41, 52, 59, 62,

misyonarze

11, 96.

7,

20,

13,

"

146, 161.

64,

10,

75, 79, 94, 95, 96, 100, 112, 137,

Niemcy, niemiecki 2.',
135, 143-145, 158,

163.

listowie 22—24, 25-29, 42,

31.
8,

7,

6,

150, 164,

mieszczanin, mieszczka 81, 106,

63,

31-33, 34-39,
117-118, 130, 168,

16H, 172.

Narajówka

128.

173.

linia

10, 22,

7,

68.

miniatury

140.

8, 95.

7,

nazwy topograficzne

= episkopia.

mied, spi

188, 192.

50.

napisy

17, 61.

13H,

Lew

40, 187.

38, 63, 93, 9t, 113, 129.

65-,

Maszkowce 90.
Maurowie 69.
Merseburg

Lebeny

8,

79, 98, 150,

nagrobek

146, 160.

metropolia

8,

63,

90.

111,

.latarnia.

77,

44.

Nabburg

57,

178'.

112, 126, 129, 1:H0, 131, 13t, 1.^5*,

102,

54,

Marius Pliilonanlus, nunc. pap.

ma.ska

-41.
91, 93, 94,

75, 93,
169.

67.

muzumanizm

nawa

malowido

Martynów

99.

39, 40.

3H,

38,

145, 1+7, 166,

182.

39, 41, 46, 47, 98.

—

6,

13, 76,

12,

Mus-Mije

69, 101, 159.

Mae

ksi

72,

obwodowy

magistralny,

10,

57, 103, 114,

16H.

162,

malarstwo,

41.

—

58,

naezóek, przyczóek

126, 128, 181, 184', 190».

102.

41.

—

54,

151, 15it, 162.

112, 125, 128, 150, 152, 165, 169.

—

mur

Murano

53.

53,

8, 10, 20, 27,

7,

2,

1,

36,

97, 100, 117, 135, 156,

190, 191.

7, 8,

34,

152, 164, 165.

21, 44, 45,

36, 37,

79,

78, 82, 88, 121,

131, 144.

krypta

89, 110, 168, 171.

mur, ciana

16i, 165.

56,

ówczyce

uk

127, 128, 171, 177, 190.

—

73,

86, 87.

178'.

awrów
czyca

120, 162.

Mozoów 108, 124, 126.
Mcisaw Mcisawicz 32 —33,51,

184-186.

87,

128, 155, 167, 169, 179, 180, 184,

103-124, 125,

78, 80, 84, 91, 94,

wójtowski

omnica

Kroat, kroacki 164.

Kryo

Moskwa

189.

magistracki

acut

169, 172.

król

ka
an
an

167, 173.

69,

16,

13,

14,

17,

60,

66,

68,

164.

IX
papie

147,

139,

131,

171,

172,

pótkoluinna, »laska«

15, 20, 27,

57-58, 85, HM,
154—155, 160.

175.

31,

Patara 61.
patryarcha
Pecs UO,

131, 173.

Perejasaw Zaleski 158,
Perewozy 73, 86, 179, 180,

183.

Praga 131, 134.
praat 174, 182.
Praudocin 55.
prebenda 167, 179,

150,

152,

Sandomierz 18, 130, 135.
sanktuaryum = apsyda.
Denis 61.
Front de Perigueux

St
St.

Sapohów
IM,

180,

182.

sarkofag 72, 118, 119,
Sclilakenwerth 50, 68.

127.

peristyl 45.

Premonstratensi
prezbiteryum 47,

Perschen

protoprezbiter 102.

Serb, serbski 163—165.

Prowancya

Siedliska 89.

peripteros

45.

68.

Persepolis 62

Persya, perski
pieczara 128.

piecz

144.

72,

pilaster

55, 56,

12, 31,

36,

3i-,

57, 72, 75, 77, 79, 112, 152, 165.

96—101,

59,

75,

72,

104, 116,

11, 14,

78,

94,

134—152,

159,

kwadrat

72,

71,

46,

15,44 — 45,

10, 13,

7,

77,

prostokt

11, 45, 72, 78, 112,

rotunda,

—48,

kolo

14,

29,

15,

krzyowo-kopuowy

45

164.

179, 180, 181, 182.

paskorzeba = rzeba.
Poberee 85, 86, 126,

185,

84, 87, 88,

150-

polana

50, 68.
40, 44, 128.

115, 125, 126.

63,

65,

70, 72, 112, 129,

66,

67,

134, 140,

69,

149,

161, 162, 163, 164, 168.

135-138,

132,

141,

143,

59, 60, 61, 103, 147.

Rumunia, rumuski (wooski)
Rusini, ruski 39, 48, bi, 55,

130—133,
141-148, 149,

13,

7,

35, 36, 39,
82,

93,

19-27,
56,
96,

64,

29, 30, 34,
66,

114,

68—69,

14i»,

135',

138,

137,

169,

167,

171

146.
136.

19—30,

7,

71,

140-141,

143,

72,

160—161,

158, 159,

60-63,

145,

67,

82,

6,

—

76,

37,

56, 57, 72,

krzyowe

kopulaste 12.
klasztorne 12.

14, 17, 19, 44,

12, 43, 48, 51.

=

woluta.

Sowianie 138.
— poudniowi 13,

—

zachodni

130, 132,

146-147,

44,

45,

134,

sup = filar.
Sokó 88, 113,

123,

Sobotów 90.
Solska droga

106.

131,

163-165
135,

134,

tok

spór o

128, 169, 175.

67.

Stanisawów

191-192.
76, 81.

starochrzecijanizm, starochrz.
sztuka 24, 40, 41, 44, 46, 51,
57, 59, 60-64.
starosta

—
—
—
—

4,

91, 92, 169.

Andrzej Cioko 105.
Danio Zaderewiecki 106.
Stanisaw Chodecz 80.

Wodek

Stanisaw

181,

184,

185.

—

Otto 189, 192.

Stary

Sambor

— —

katedra

56, 164,

w.

165.

Spasa

147,

165.

58,

137,

71, 99,

48,

141, 143.

stolnik 185. 190>.

Strakonitz 68.

Straubing
Salon sur Saone

San 130.
Sandersdorf

12,

101, 112,116, l.-O.

—
—

77,

162, 168.

131,

148, 173.

68.

Stryj 132, 178'.

saliny 106, 149.

posadzka, pawiment

Peeski.

70,

153,

160, 161.

Poznaskie

59, 60, 69,

Rzym, rzymski

157, 170, 173.

8,

—

Spoleto

148, 158.

79, 80, 85, 86, 94, 112, 117, 139,

Polska, Polacy 55, 91, 110, 130,

J.

62,

175.

pogastwo, pogaski

75,

31, 35, 38, 93, 96, 98,

21, 24, 25, 26, 27, 45, 56, 57,

Ru,

beczkowe

13H, 139, 143.

rynek 96.
rzeba, rzebiony

50.

Podworow

—

limacznica

129,

46, 51, 58, 98, 10i\

151.

portal

restauracya

15fl,

53-54,

112, 145,

Sowacy, Slowaczczyzna

140.

57, 67, 69, 70, 97, 9«', 108, 109,

33.

Podwinec

131,

Raguza 163.
Rawenna 67,

39, 54, 1,H8, 170.

80,

79,

106, 118, 185>.

podpora

osady monasterskie

i

rozeta 27, 29,
184,

186, 190.

Podegrodzie
Podole

167, 179, 181,

141—142.

150,

Ul,

150, 165.
87,

6,

Rostów suzd.

151.

87,

8.i,

2, 8, 1h, 18, 51,

49, 52, 79,

58. 60,

bO, 84,

58, 64, 82,99,100,

183.

a

165.

pleban, i"ektor parafii halickiej
ti8,

sklepienie

17.

16,

101, 102.

98,

skorupy naczy
113, UH, 128

101, 165.

Pukasowce

14, 15, 46,

—

oniiokt

86, 167, 175,

9, 109, 141,

142, 143.

Rizdwiany 90.
romaszczyzna, romaska szko-

oktogon,

130, 134, 161-,

Siwka 90.
Skandynawia
skarbiec

100, 114, 122, 123,145, 151, 152.

—

plinta 20, 27,

99,

134-

57, 71, 78, 82, 130,

137, 150.

71,

51, 52,

relikwiarz 87.

116, 141, 164, 165

—

96, 97,

112, 130,

97,

134, 162.

—

49,

94,

Przemyl, przemyski

pustelnie

162.

—

48,

— cerkiew katedr. 142 — 143.
przypora, szkarpa 12, fi8, 99—

Pilzno 178'.
Pitrycz 88, 116, 169, 190.
plan, podstawa, pole 7,
20, 4., 48,

47,

82,

101, 111, 112, 116, 134, 150.

10,

8,

7,

76,

50.

Sclionfeld 50.

162.

79, 97,

15, 54, 67.

przedsionek

62.

Schneeberg

1^0.

67.

106.

61.

styl,

stylistyczny

7,

64,

67, 68, 85, 101, 129,

69.

—

barokowy

60, 61,

149,

6, 7, 8, 9, 54,

169.

117.

28

bizantyski 7, 10-15, 18,
45-47, 50-51, 54, 55, 57, 61,
130-141, 143, 148,
75,
129,
149-165.

styl

—

romaski

12,

7,

50—51,

21, 45, 46,47,

—
—

18,

19,

55,

58,

136, 148.

1-^9,

61,

13,

renesansowy
gotycki

9,

38,

13, 16, 58,

61, 6t, 69,

sufit

4'i,

Torcello

51, 53,

Wojniów

07.

61,

5,

witosawa

144.

widrygielo

106

sygnatura 9, 39.
sygnaturka 6, 95, 117.
symbol, symboliczny 37,

Torcello 67.

woluta, limacznica

»trba.
Trewir

49, 96,

99-101,

39,

4'i,

13,

34,

57,

maski)

6, 7,

poduny

8,9,

4:1,

(ro-

tympanon

— centralny (bizanty46-48,49,51.
sterczynowy (goty-

ski) 8, 13,

cki) 100.

Szekesfehervar 140.
Szegzard 140.
szkarpa
przypora.
Szwabia 68.
62.

96

6,

8,

18, 22,

25,

28,

26,

68, 82,

113.

way

1,

108,

2,

5,

4,

43,

6,

136.

Welehrad

56.

18, 32, 35, 53, 70,

113, 114, 117,140, 146, 167, 160,
171.

muru

17, 30—31, 83,
153-157, 1«2.

Marka

14, 15,

33, 51, 64, 77,

126, 127,

=

138-141,
131,

134,

Wiktorów 108,
Wilno 55.
Wilica 135.

121, 127, 169.

Zadniestrze 179.
zakon, zakonnik

88, 187,

Zaukiew

76,

66, 67, 69,

70,

6,

84,

188.

85,

86,

K8, 115, 128, 14H, 179, 180,190,

—
—
—

Metropolia 128,

190,

191.

Nielepiecl28, 187, 190, 191.

Plebaszczyzna

128, 178, 180,

190, 191.

- Starociska 128, 191.
zamek staroksicy = gród.
— starociski 9, 70, 11.i, 128,
Zboiska 177<, 178.
znak kamieniarski 35
(budowli)

60,

54,

61,

13, 14, 16,

56, 57, 126, 128, 142,

U3.
Zwierzyniec

Krakowem)

(pod

132.

140, 163.

Klazm

— 39.

140.

Zwenigród
78, 119, 176.

11,

8,

112, 151.

17, 46, 97,

Zsambek

Wady,saw Opolski
Wochy, woski 38,

179, 180, 181,

167,

87,

183.

zrb

19, 31,

42, 50, 64, 145, 158, 159, 160.

67.

Zaezewie

184.

130,

klatka schodowa.

AV'odzimierz nad

22.

teren 20, 70, 71, 103.

135, 139, 140, 143,

192.

67, 69*, 140, 163, 166.

Wielko-Morawia

Tessalonika 67, 131.
cerkiew w. Dymitra
thorus 21, 27, 151.

129, 178'.

Zacliód, zachodni 54, 56, 64, 67,

119, 120, 124, 167.

Wchock

wiea

technika rzebiarska

68.

Sdowa

Wisznia

1U7,

65,

143, 170, 171, 176.

73, 81, 86, 88, 98', 101, 102, 112,

137,

141,

184'.

69, 129, 130,

141, 143.

Tatarzy

—

Wiirzburg
102, 113, 117,

39,

63-

153, 156, 162.

15:^,

wygon

Ukraina, ukraiski 97', 141, 149.
unia kocielna 33, 171.

78, 89, 110,

bben.

178'.

135,

147,

66, 67, 68.

Tarczek 55

technika

14, 15, 46.

100, 118, 156.

— koció w.

62.

Tarnów

.37,

KI,

65, 67, 69, 99, 129, 130, 136,

Wgry, wgierski

=

24, 25,

144, 148, 156, 162, 163.

Wenecya

=

Tak-i-Ghero

33, 146.

41, 46, 48, 57, 58, 59,

1.52.

14, 31, 36, 69,

7,

9, 39, 95,

waki

Tak-i-Bostan

7, 23, 27, 29,

136, 137.

Wschód, wschodni

142, 143, 178'.

45-48,

49:

— — —

187, 190, 192.

Woy, woyski

151.

Wrocaw

56,

190,

60, 68.

62,

63, 69*.

130,

150, 164.

44.

triforia 13, 66, 85, 150,

tynk

system, typ bud.

tambur

wójtowstwo

16, 46,

14,

182',

106,

192.

163, 188

42. 61, 62.

Syrya, syryjski

192.

wójt, wójtowski

trójkt sferyczny
Tropie 136.
Trydent 68.
Turcy 89, 98', 101,

64,

136, 139.

thorus 21, 27, 151.
tkanina 59.
Torczesk 53.

trochilus 27, 62.

58, 64.

witynia

— —

63.

Trbowla

101, 117.

44, 100,

9,

Wojciech w.
Wojnicz 178'.

59.

transept

54

150, 158, 160, 164.

Suzdal, suzdalski 19,

tkanina

Torczesk

Wodzimierz woyski 143,
Wodzimierz Wielki 57, 153,
Wodzimirko 49, 73, 109, 126,

148.
161.
143.

.abki.

bocin

21, 28,

68.

55.

obki, obienia

9,

20, 23,

25,

37, 38, 60, 61, 62, 68, 85, 88.

uel

84, 85, 113, 119, 148.
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45.

I

UWAGI.

Zamiast roBopeosnii. ma by: roBopKosniT,.
Opuszczono przecinek, wskutek czego odnone zdanie naley czyta:

...

—

,

,

70.

,

,.

74.

,

„

8.Ó.

,

r,

86.

,

„

88.

,

„

147.

bazylika (publiczna,

prywatna, witynia, czy dom mieszkalny
mniejsza o to)...
Do tych starszych archeologów i historyków, którzy zwrócili uwag na Halicz i na jego
horody szcza, zaliczaj si take Kirkor i Wagilewicz.
Relacy o sporze co do miejsca grodu, jakote o cerkwi w. Pantalemona, znajdujemy
w feljetonie Stanisawa Tomkowicza, wydrukowanym w krak. „Czasie", z d. 28 wrzenia
1889, N. 223.

.Ruina X-' na mapie sytuacyjnej str. H naznaczona jest cyfr XIII.
Zamiast declinitatibus ma by: decliuitatibus.
miejscu gdzie mowa o horodyszczu Katohierów w Pitryczu opuszczono cyfr porzdkow XIX.
Niezbadana bliej co do swego pocztku i upadku episkopia Samborska, rozcigajca si
niegdy wzdu Karpat na wschód i zachód, i sytuowana w monasterze, po którym dzisiejsza wie dziedziczy swoj nazw, u róde Dniestru, owej wanej arteryi chrzecijastwa jeszcze w pierwszym tysicleciu, moe stanowi jeden z wielce ciekawych przedmiotów bada i docieka w przyszoci. Z dokumentów ksicia Lwa znani nam
trzej biskupi Samborscy: Abraham (1254), Eufemiusz (1292) i Antoni (1295). Odrbno zatem
i samoistno tej episkopii
trzeba uzna za rzecz pewn. Zachwia jej nie moe nawet
ta okoliczno,
dokumenty Lwa uznaa nauka za falsyfikaty. Nie chodzi nam bowiem
o wzgldy prawne i przywileje, prawdziwe lub nie, dla których dokumenty te podrobiono,
ale o samo to historyczne i ich podstaw, o osoby, stosunki i przedmioty, które bezwarunkowo musz by prawdziwe, chociaby dlatego tylko, aby przynajmniej z tej strony
upozorowa te falsyfikaty, zbliy je do prawdy i przymocowa do rzeczy niezbitych,
pewnych i wszystkim jeszcze dobrze znanych. Dokumentów Lwa na szczcie doszo nas
nie mao, a w nich mamy zoone nader cenne wiadectwa, odnoszce si tak do tej episkopii Samborskiej, jakote niemniej episkopii i metroiiolii w Haliczu, a zgodne najzupeniej z wynikiem zawartych w tej ksice bada.
Lew 1295 r. i obdaA zatem now cerkiew katedraln w. Spasa fundowa
rzy
przy tej sposobnoci dobrami ziemskiemi.
dotyczcym tej sprawy akcie ksicia czytamy,
cerkiew t wymurowano w »kociele« monasterskim (w koseli monasti/r[notn]), który si znajdowa midzy rzekami Dniestrem i Dubnem, przy czem sowo ko-

W

s

e

j

W

ksi

e

rozumie jako aciskie castelluiti'. Ta katedra w dobrym stanie utrzymaa
si a do czasów austryackich; dopiero potem zburzyli j urzdnicy kameralni i z jej
materyau postawili inne budynki. Amnestya cesarska, wydana za staraniem episkopa
przez
przemyskiego celem zachowania tego pomnika historycznego, przysza za póno.
to staa si szkoda nieodaowana, bo zburzono to, czego nie dosigy w górach dzikie

stet trzeba

e

hordy, zbytecznie o tem

mówi.

(A.

Dobrzaski:

HcTopia EnncKonoBT, Tpes-B coeflnneHHtist

caMÓopcKoS h cHHOiKoS. JIbbobi. 1893, Str. III. Nadto D. Zubrzycki:
Rys do historyi narodu ruskiego w Galicyi i hierarchii cerkiewnej. Lwów 1837, str. 50.
Dokadny za opis zajcia zczonego z rozbiorem katedry Samborskiej, podaje *Vajm-a,Km

enapxifi, nepeMbiniJibcKoii,

HCTopHHecKia CfiopHHK-b., JlbBowb 1854,

—

II, Str.

89

i

163).

,

XII
Dostr.

171.

lialiccy i lwowscy posiadali dwa
i róde dominilfaslcicli, Dominikanie
synne z cudów dziea sztulci pochodzenia kijowsl<iego, wzgldnie bizantyskiego: malowany obraz i rzebiony posg N. Panny Maryi. Posg alabastrowy (w gruncie
rzeczy póniejszy) wedug podania przemówi do w. Jacka w Kijowie. Dlatego opuszczajc
Kijów, zabra go w. Jacek z sob do Halicza postawi w klasztorze dominikaskim, który
musia tam dopiero zaoj'. Potem, za arcybiskupa hal. Jakóba, dosta si ten posg do klasztoru Dominikanów lwowskich. — Malowany za obraz N. Matki Boskiej Czstochowskiej
który si take w tym klasztorze we Lwowie znajdowa, jako kopia obrazu w. ukasza, mia
by pocztkowo na zamku ksit kijowskich, potem beskich, mia nalee do mnichów
bazyliaskich, o czem w swoim czasie wiadczy mia take napis na tym obrazie. Do
Polski przywióz go z sob ksi Wadysaw, kiedy po zoeniu rzdów nad Rusi
halick opuszcza Lwów i Halicz, jadc napowrót do swego Opola. (Pirawski, tudzie
róda, cytowane na str. 171 w przy pisku ').
notatkach konsyst. a. wow.,
Pirawski na pocz. XVII w., opierajc si na Kromerze
oprócz cytowanej w tekcie wiadomoci o arcybiskupie Krystynie, dodaje, e pochodzi on

Wedug

tradycyi

staroytne

i

i

i

„

„

174.

i

»ex stemmate Gozdava'

i

dat

jego konsekracyi czyta inaczej,

gdy

nie 1367, lecz 6 kwie-

Nadto pisze: »Datur ei testimonium, quod fuerit pastor verus, clariis doetrina
et exempo, simpex tamen et probae vitae, frugas, item et parvo contentus, suis tamen
pro posse providens. Sedit annos uattuordecim, mortuus Haliciae et ibidem sepultus
sub annum millesimum trecentesimum septuagesimuni uintum, Ludovico rege Poloniae
et Ungariae regnante«. (Thomae Pirawski, primi episcopi suffraganei Leopoliensis
relatio status almae Archidioecesis Leopoliensis. Edidit Cornelius J. Heck, Leopoli 1893,
tnia 1361.

str. iO).
„

„

178.

Wedug

Pirawskiego parafia aciska w Haliczu, »quondam metropolis, fundata per VlaD. 1422 in vigilia b. Mariae Magdalenae (21 Julii) Bona regalia-.
klasztor Franciszkanów w Haliczu powtórnie zosta zaoony
Gdzieindziej czytamy,
miejsce pod koció w.
1362 roku przez Kazimierza W., za arcybiskupa ICrystyna,
Krzya wyznaczy starosta ruski Otto z palatynem Henrykiem (Pirawski: Relatio

dislaum
„

„

192.

a.

e

i

status etc, str. 136).
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