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MIASTO CZAS6W K A Z I M I E R Z A W I E L K I E G O 

Ruch budowlany powstaly w zwi^zku 2 zatozeniem Lwowa. — 
Styl gotycki przedstawicielem kultury Zachodu i polskiej paristwo-
wosci. — Sklad etniczny mieszczanstwa. — Majster Niczko glownym 
budowniczym Lwowa gotyckiego. Dorchi, Wtoch lewantyriski, jako 

• drugi budowniczy. Niczko i Dorchi reprezentantami dwoch pr^dow. 
— Architekci niemieccy X V w. we Lwowie. — Majster Hanusz i 
majster Judentoter. — Budowa ratusza. murow miejskich i baszt. 

l ^ A Z I M I E R Z W I E L K I z grodu uczynil L w o w miastem. 
Trudno sobie dzis zdac sprawg z ogromnego ruchu budowlanego w nowo-

postajg.cym Lwowie, ktorego potozenie i miejsce pod mury warowne i baszty 
nakresione bylo w r. 1356, a ktorych plan krol zatwierdzil. L w o w wznosil si? na 
innym miejscu niz to, ktore przedtym zajmowal grod ksig,z?cy, wznosil si? jako 
murowane miasto sredniowieczne na sposob warownych miast na Zachodzie, kto
rych organizacj? mial przej^c 1 nasladowac. 

Budowano rownoczesnie Zamek Wysoki i Niski, olaczano miasto murami i ko-
pano fosy. W r. 1368 L w o w byl juz otoczony murami. Wynika to z aktu darowizny 
stu lanow frankoriskich na rzecz miasta i slow uzytych w dyplomie, w ktorym mowa 
o pdozeniu lanow „a fronte murorum praedictae civitatis". Z obwarowaii miejskich 
pochodzgcych z czasow Kazimierza W. dochowaly si? jednak do naszych dni 
drobne tylko szcz^tki w ulamkach dwu baszt i fragmentach inurow. Kazimierzow-
skie fortyfikacje zast^pione zostaly pozniej rozszerzonymi murami. Wiemy, ze byla 
to architektura gotycka, stosowana w systemic obronnym w podobny sposob jak i 
w innych miastach drugiej pcrfowy w. X I V na Zachodzie Europy. Mury owczesnego 
L w o w a byly nizsze, a dopiero okolo r. 1425 podwyzszono Je do pozniejszej wyso-
kosci.2'' 

Gotyk przybyl do L w o w a wraz z ustaleniem panstwowej przynaleznosci miasta 
do Polski, stal si? wyrazicielem kultury zachodniej, ktora m i ^ a tu zapanowac. 

W miescie samym procz domow prywatnych.^s stawianych przez osadnikow 
sci^ajg,cych do nowego miasta, wznoszono w drugiej poiowie w. X I V koscioly 
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franciszkanow i dominikanow, a do budowy ich przyczyniali si? materialnie 
miejscowi mieszczanie. Wznoszono mury kosciola sw. Trojcy, przeznaczonego na 
katedr?, budowano szpital sw. Ducha. Takze kosciol sw. Katarzyny na zamku 
nizszym i kosciol sw. Stanistawa poza murami miasta powstaly w tym czasie. 
Rownoczesnie z kosciolami poswi?conymi kultowi katolickiemu wznosili sw^ 
katedr? Ormianie. a poza miastem na wzgorzu cerkiew sw. Jura — schizmatyccy 
Rusini . D o L w o w a scig,gali budowniczowie i murarze obey, przede wszystkim 
Niemcy, zapewne byli tez i kamieniarze ormiariscy. 

Przegl^daj^c najstarszq ksi?g? miejskg, w Archiwum miasta L w o w a zdajemy 
sobie spraw?, z jakich zywiotow sktadaly sig i jakiego pochodzenia byly wyzsze 
warstwy mieszczanstwa owczesnej „Lemburgi i", jak najczgsciej zw^ akta lacitiskie 
L w o w owczesny. Zimorowicz przekazal nam wiadomosc, ze pierwszymi osadnikami 
nowego miasta mieli bye niemieckiego pochodzenia zaci?zni zolnierze Kazimierza 
Wielkiego.2'' Wiadomosc t? kladzie kronika Zimorowicza pod dat? 1356. Najstarsza 
ksigga miejska, odnosz^ca si? do lat 1382-9, wymienia tez jako bior^cych udzial w 
sprawach miasta licznych mieszczan o niemieckich nazwiskach dodaj^c niekiedy 
miejsce pochodzenia niektorych z nich. Wynikaloby ze L w o w zasiedlony byl 
najg?sciej przez przybyszow ze Sl^ska i z Krakowa. Procz nich spotykamy osadni
kow z Niemiec, cz?sto z Nadrenii. L iczn i s^. takze przybysze z roznych stron Polski, 
zwlaszcza z Torunia, niektorzy z Lubl ina czy Sandomierza. Nazwiska niemieckie 
mieszaj^ si? z nazwiskami polskimi o brzmieniu takim, jakie im nadala wymowa 
w ustach Niemcow. Niemcy bowiem na ogol przewazali wsrod owczesnego mie
szczanstwa Iwowskiego, a takze przybywaj^cy wowczas ze Slg.ska Polacy zdaj^ si? 
ci^zyc do niemieckiego otoczenia. Wsrod zamoznego kupiectwa Iwowskiego prze-
ciwwag? Niemcow stanowig. nie Polacy, a tym mniej Rusini , lecz ruchliwy zywi(rf 
przybyty ze Wschodu, Ormianie, ktorych imion peine sq owczesne ksi?gi miejskie. 

Opanowanie przez Niemcow rz^dow miasta, zorganizowanego na prawie 
magdeburskim, prowadzenie zapiskow sg,dowych po lacinie wprawdzie, lecz przez 
niemieckiego pochodzenia pisarzy, powodowalo, ze nie zawsze ufac mozna zniem-
czonemu brzmieniu nazwisk wymienianych w aktach Iwowskich mieszczan i 
rzemieslnikow. Mozaika zaludnienia owczesnego Lwowa byla bardziej roznorodna, 
niz by to si? zdawalo na podstawie wykazow imion, wymienianych w ksi?dze miej-
skiej. Przykladem tego moze bye osiadly we Lwowie wybitny owczesny budowniczy, 
tworca znacznych budowli, zwany przez Niemcow Doring, ktory byl Wlochem.^a 

Pierwszym znaczniejszym budowniczym Iwowskim, ktorego mozemy wskazac 
po imieniu, byl „ N i c z k o murator". Imi? Niczko jest identyczne z Mikolajem. Pro-
wadzil on budow? kosciola katedralnego pod wezwaniem sw. Trojcy, nast?pnie 
przemianowanego na NPMari i . Po jego smierci w poczq.tkach r. 1384 zglasza Jirko 
Smeth (Girko Smethus) imieniem prowizorow budowy katedry (ex parte ecclesie 
beate Marie) wierzytelnosc do masy spadkowej Niczka w kwocie 5 grzywien i 12 
groszy oraz z^da zwrotu 30 wozow wapna w naturze.^^ Buduj^c katedr? Niczko 
pobral zatem zaiiczkami wi?cej gotowki, anizeli to wyniklo z rachunku zestawionego 
po jego smierci, a nadto od miasta na rachunek budowy katedry wybrat znaczn^ 
ilosc wapna, kt6re moze zuzyl gdzieindziej. 

Przedsi?biorstwo budowlane Niczka zalozone bylo na szerok^ skal?. O d miasta 
dzierzawil cegielni?, w ktorej za czynszem w iloSci 1500 szt. cegiel rocznie wypalal 
cegt?. Poniewaz po jego smierci obj^l t? cegielni? Iwowski konwent dominikanow ^ 
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na tych samych warunkach, by miec material na budow? swego kosciola i klasztoru, 
przeto bliski st^d wniosek, ze Niczko przedtem dostarczat takze cegly dominikanom, 
a moze i prowadzil budow? ich kosciola. Moze do tej tez budowy zuzyl owych 30 
wozow wapna przeznaczonych dla katedry? 

Zgjoszenia roznych pretensji po smierci Niczka, jak rzemieslnika Anzelma 
(Henzelmus faber) ze znaczng, stosunkowo kwotq, 5 grzywien 7 groszy.̂ ^^ oraz blizej 
nam nieznanego Fryczka ze Smotrycza z wierzytelnosci^ 9 fertonow,^^ wskazujg na 
rozgal?zione interesy Niczka. W spadku po nim zostaly zobowi^zania, lecz zostaly 
i aktywa, w ruchomosciach i nieruchomosci. Wdowa po nim kupila w r. 1385 kram 
w poblizu ratusza •̂̂  i w nim prowadzila handel, lecz sprzedac musiaia w r. 1387 
pozostaly po m?zu ogrod,^^ by pokryc zobowig.zania w gotowce i w naturze, w 
wapnie, ktorego zwrotu domagal si? imieniem rajcow pisarz miejski. 

Zdaje si? z tego wynikac, ze w budownictwie nowego Lwowa, powstaj^cego w 
drugiej pf^owie w. X I V , Niczko odegral naczelng, rol?. Nie mamy do tego scisiych 
podstaw, by jemu przypisywac nakreslenie planu miasta. Jest to jednak prawdopo-
dobne wobec tego, ze w aktach miejskich z lat 1382-4 znajdujemy slady tylko 
kohcowego okresu jego dzialalnosci. 

Innym typem architekta byl drugi znany nam Iwowski budowniczy, Dorchi, 
zwany takze Dorem i Doringiem. Innymi tez drogami szla jego tworczosc. W pracy 
0 sztuce Ormian Iwowskich zidentyfikowalem dwa nazwiska Dorchiego i Doringa 
jako odnosz^ce si? do jednej i tej samej osoby, tj. do Wlocha nazwiskiem Dorchi, 
ktory do L w o w a przybyl prawdopodobnie z Kaffy, genuehsklej kolonii na Krymie 
1 w budowie katedry ormiaiiskiej, fundowanej przez dwoch Ormian, z ktorych jeden 
rowniez pochodzil z Kaffy, wzorowal si? na architekturze ormiariskich kosciolow 
na Krymie. 

Zapiski znajduj^ce si? w najdawniejszej Iwowskiej ksi?dze miejskiej, dotycz^ce 
osoby budowniczego nazwanego w nich Doringiem, przedstawiaj^ go jako speku-
lanta, ktory staral si? zyskac na kupnie i sprzedazy terenow budowlanych w szybko 
zabudowuj^cym si? wowczas miescie w ktorym popyt na grunty byl zapewne zna-
czny. Dnia 6 maja 1383 nabyl Doring do spolki z Piotrem Krapiczem „unum 
quartale aree ex opozito Gregorii Stacher" od Mikotaja Zozenberga,^^ by go juz 
19 sierpnia tegoz roku sprzedac Ormianinowi Mezebaronowi," a znow 30 wrzesnia 
tegoz roku nabyl od Henryka Clemme polow? gruntu, ktorego drugg, cz?sc z do-
mem kupil Mikt^aj Kusnierz,^^ Dorchi zmarl w r. 1384, a w jesieni tegoz roku (26 
pazdziernika 1384) trzej jego wierzyciele, Jerzy Smeth, Mikc^aj Koczeler i Hen-
dzlynus Gebauer (Gebuwir) zglaszaj^ swe pretensje do mienia przezen pozostawio-
nego.̂ ^ 

Wedlug rezultatow tych b a d a r i d z i e l o Dorchiego, katedra ormiariska, pow-
st^a w okresie czasu 1356-63 i w tym ostatnim roku zostala ukoriczona, jak na to 
wskazuje takze sama stylizacja dokumentu erekcyjnego. 

Budowa drugiego dzida Dorchiego, dawnej katedry sw. Jura, zburzonej w r. 
1743, trwala dluzej i Zimorowicz,''^ ktory wystawienie jej l^czy z dzialalnosci^ 
Dorchiego, wspomina o jej wykohczeniu pod dat^ 1437, a wi?c juz po smierci tego 
architekta.''^ 

Indywidualnosc artystyczna Dorchiego byla czyms zupelnie roznym od indy-
widualnosci Niczka. Dorchi byl wprawdzie czlowiekiem Zachodu, Wlochem okresu 
trecenta, jednak rownoczesnie byl prawdopodobnie mieszkaricem Kaffy, handiowej 
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kolonii genueriskiej na Krymie, kolonii na p61 orientalnej, w ktorej Wschod stykat 
si? z Zachodem, w ktorej obok genueriskich obronnych murow i koscic^ow wznosily 
si? koscioly ormiariskie, stawiane na wzor rodzimych w azjatyckiej ojczyznie 
Ormian. nie bez wyraznych przy tym wplywow architektury bizantyriskiej. Dorchi 
byl Wlochem-Lewantyricem, o zwyklej u ludzi tego typu na Wschodzie wyrobionej 
zdolnosci przystosowania si? i gi?tkosci, ktora pozwalala mu wzyc si? w obce mu 
formy artystyczne, ktorymi potrafil si? poslugiwac z nieporowan^ swobodq. T e 
zdolnosci pozwolily mu stawiac zarowno katedr? ormiariskg, we Lwowie wedlug 
wzorow ormiahskich kosciolow kafferiskich, jak i katedr? ruskq o formach wzi?tych 
niegdys z Bizancjum, a przyswojonych na ziemiach ruskich. 

Niczko i Dorchi to dwa rozne typy architektow, ktore mowig, a roznorodnych 
wplywach w poczqtkach L w o w a kazimierzowskiego, jakie przez v/icki jeszcze 
dzialac mialy na uksztaltowanie duchowego i kulturalnego oblicza miasta. Jeden z 
nich reprezentuje glowny nurt sztuki zachodniej, ktory mial bye panujacy, drugi jest 
przedstawicielem prg^du bocznego sztuki Wschodu, prg,du ktory mial istniec zawsze 
obok nurtu glownego, z reguly zachodniemu podporzqdkowany, jednak nie pozo-
stajgcy bez wplywu na strumieh glowny. 

Obok tych dwoch glownych budowniczych, zmarlych prawie rowoczesnie, a 
czynnych we Lwowie okolo polowy w. X I V , Niczka oraz Dorchiego, ktorym przy-
padlo w udziale zadanie wzniesienia najwazniejszych owczesnych budowli w 
powstajqcym i zabudowujqcym si? Lwowie, skromnq rol? odgrywajg inni budowni
czowie, przewaznie Niemcy, o kt6rych niewiele jestesmy w stanie powiedziec. 
Nazwisko Jan Wassirfurer (Wasserfuhrer), ktore akta miejskie wymieniajg pod 
datg 1388,''^ mowi samo za siebie: byl on przedsi?biorcg zakladania wodociqgow. 
Zresztg. nazwisk murarzy-budowniczych w w. X I V spotykamy niewiele, bye moze 
takze dlatego. ze z Iwowskich aktow tego czasu przechowaty si? tylko fragmenty. 

Wi?cej materialu archiwalnego przynosi poczg,tek w. X V , kiedy po pozarze 
miasta w r. 1381 przystqpiono z nowg energig do jego odbudowy. Wsrod wymie-
nionych w rachunkach miejskich nazwisk murarzy i kamieniarzy, Niemc6w i 
Polakow, trudno odszukac i okreslic wybitniejsze indywidualnosci. Wi?kszosc ich 
zaj?ta byla przy zywej wowczas akcji budowy murow i baszt warownych, ktorej 
dotyczy znaczna cz?sc zapiskow i rachunkow. Rzadko tez kiedy stwierdzic mozemy 
pochodzenie pracujg^cych we Lwowie murarzy, jak np. Mikolaja Schramera, ktory 
w r. 1407 uzyskal we Lwowie obywatelstwo miejskie,'''' wykazuj^c si? listami 
polecajijcymi z Sandomierza. Nazwiska polskie wsrod ..muratorow" okresu czasu 
1404-14 dotyczy kamieniarzy jak Paszko lapicyda,''^ ktory byl jednak rownoczesnie 
i murarzem, lub niejaki Kazimg.ka.''^ Wsrod murarzy niemieckiego pochodzenia 
zdaje si? wybijac na pierwszy plan ruchliwy Hanusz „mawrer", zwany takze „ H a n u s 
mit dem krummen Halse"." ktory buduje kanaly miejskie, wznosi mury i baszty, 
dowozi kamieh do budowy wlasnymi zaprz?gami i korimi, ktore tez w razie 
potrzeby pozycza miastu.''^ Jako wspolnika swych licznych przedsi?biorstw przybral 
byl sobie Hanusz drugiego majstra, Jana Judentotera, z ktorym razem pracowali w 
latach 1418 i 1419."^ 

Procz wielu kosciolow wznoszonych rownoczesnie, w obr?bie murow miejskich, 
budowano siedzib? wladz, ratusz. Cz?sc ratusza byla juz uzytkowana z koricem w. 
X I V , w r. 1406 slyszymy o sali radzieckiej,^ w ktorej odbywaly si? posiedzenia, a w 
klorej w tymze roku zawieszono przywieziony prawdopodobnie z Krakowa obraz 
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wjazdu Chrystusa do Jerozolimy (imago Ihezu in asino).^i W r. 1408 kryto dach 
ratusza dachowk^, zas w r. 1410 zaopatrzono w okna reszt? komnat.^^ ^f/ j. 1412 
istniata juz wieza (turris pretorii),^^ z ktorej szczytu straznik sledzil czy miastu nie 
zagraza niebezpieczeristwo. Pierwsza ta wieza ratusza nie trwala dlugo. W r. 1491 
wykoriczyl nowq wiezg majster Hans Blecher. Stwierdzal to wykuty w kamieniu 
napis, niegdys wmurowany w t? wiez?.^'' Odstgp czasu jest zbyt wielki, by Hansa 
Blechera mozna identyfikowac z czynnym przy wznoszeniu murow miejskich w 
pierwszej poiowie w. X V Hanuszem murarzem, o ktorym wyzej byla mowa. Lecz 
jeszcze w r. 1496 zaj?ty byl przy budowie tej wiezy majster Marek, ktory wyjez-
dzejqc do Krakowa pozostawil dalsze jej prowadzenia majstrowi Jerzemu.^^ 

Intensywna budowa murow miejskich i baszt obronnych zaznacza si? w rachun
kach miejskich zwlaszcza na przelomie w. X I V i X V . Cegt? na budow? zwozono z 
wlasnej cegielni miejskiej, w ktorej takze wypalano dachowk? na pokrycie baszt. 

W planie miasta przewidziane byly tylko dwie wiod^ce doii bramy, tatarska 
czyli krakowska od polnocy i haticka od potudnia. Do bram prowadzity przerzucone 
przez fos? mosty kamienne.^^ Przed bramg krakowskq na przedmiesciu stal kosciol 
NPMari i Snieznej, w poblizu bramy halickiej cerkiew ruska,^'' od strony zachodniej 
na zewnqtrz murow wznosil si? juz z koricem w. X I V kosciol sw. Stanislawa. 
Baszty (turres civitatis) istniaty koto obu bram miejskich, procz tego inne, jak 
zydowska (iudeorum), tzw. „ n o w a " koto jatek rzezniczych ltd. Mury zarowno jak 
i baszty kryte byly dachowk^.^^ W pierwszych latach w. X V wydatnie przyczynili 
si? do fortyfikacji miasta pracg, swq murarze przedsi?biorcy Close i Hanusz,^^, 
kamieniarz Paszko i inni, jak Olbrecht,^" Ulrich ,^i Wolff, Rochlicz^'^ itd., ktorych 
nazwiska spotykamy wymienione w rachunkach miejskich. 
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