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Streszczenie
W artykule przedstawiono, oparty na opublikowanych i dostępnych da-
nych literaturowych, logiczny i prawdopodobny ciąg wydarzeń historycz-
nych, które złożyły się na powstanie osady z której wykształciło się miasto 
Lwów w okresie od X w. do około XIV w., z odniesieniami do współczesno-
ści. Przedstawione fakty obalają pokutujące powszechnie w dotychczaso-
wych opracowaniach (także tych polskich z XX-lecia międzywojennego) 
mity o ruskich korzeniach powstania Miasta, które zakłamywały oczywi-
ste fakty historyczne. Z uwagi na braki dokumentów (lub ich nie wytwo-
rzenie) dotychczas przyjmowano błędne podstawy utworzenia jednostki 
osadniczej, z której wykrystalizowała się osada/gród i późniejsze miasto 
Lwów. Przedstawione tezy znajdują pełne potwierdzenie w literaturze i aż 
dziwne, że dotychczas nie zostały jednoznacznie wyjaśnione i upowszech-
nione – co należy uznać za poważny błąd faktografi czny. Jako uzupełnienie 
zawarto czasowe podsumowanie zwierzchnictwa państwowego obszaru 
lwowskiego, z procentowym udziałem poszczególnych państw do dnia 
dzisiejszego.
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Można z całą pewnością przyjąć, że powstanie miasta Lwów 
zniknie w niezbadanych do końca mrokach historii. Na pod-
stawie dostępnych wyników badań archeologicznych można 
stwierdzić, że osadnictwo ludzkie na obszarze dzisiejszego 
Lwowa na pewno sięga znacznie wcześniejszych czasów niż rok 
1256, który na współczesnej Ukrainie  jest ofi cjalnie i powszech-
nie, choć błędnie, przyjmowany za początek Miasta. 

W ówczesnych czasach za miejscem zakładania grodu prze-
mawiały względy racjonalne: lokacja powinna być w miejscu 
bezpiecznym, wyniesionym ponad okolicę (łatwość do obrony) 
– ale osłoniętym przed wzrokiem ciekawskich (np. w kotlinie); 
ukryta w lasach lub za wzgórzami – ale z dogodnym połącze-
niem drogowym; posiadająca własne ujęcie wody – ale nie za-
grożona powodzią w wypadku jej przyboru. Wszystkie te cechy 
spełniało miejsce, w którym powstał najprawdopodobniej naj-
pierw gród obronny, a potem osada ludzka (a może odwrotnie?), 
z czasem przekształcona w najpiękniejsze – najbardziej polskie 
z miast – miasto Lwów.

Najbardziej prawdopodobną tezą przemawiającą za powsta-
niem osady (późniejszego Lwowa) jest miastotwórcza rola węzła 
drogowego, utworzonego u stóp Góry Zamkowej, z krzyżujący-
mi się drogami z zachodu na wschód i z północy na południe. 
Cecha ta ułatwiała wymianę handlową i komunikację szlakami 
lądowymi, sprzyjając rozwojowi handlu, który zapewnił w póź-
niejszych latach dostatek i bogactwo miastu i jego mieszkańcom. 
Przecinanie się dwóch ważnych w ówczesnych latach szlaków 
handlowych: z Krakowa (a wcześniej ze Śląska) na Podole (a da-
lej nad Morze Czarne) oraz z Chełma (a wcześniej z Mazowsza) 
do Halicza (i dalej na Mołdawię), było okazją do powstania, roz-
woju i bogactwa osady handlowej.

Próba ustalenia czasu wykształcenia się i utrwalenia tych 
szlaków handlowych mogłaby stanowić podstawę do określe-
nia czasu powstania osady handlowej, niezależnie od tego jaką 
nazwę nosiła przed nazwaniem jej Lwowem.

Stwierdzona ciągłość osadnictwa ludzkiego u podnóża Góry 
Zamkowej, w dolinie rzeczki Pełtew i potoku Ortysza, jest po-
twierdzona archeologicznie co najmniej od IX w., tzn. od czasów 
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Grodów Czerwieńskich wchodzących w skład państwa Wiślan. 
Według najnowszych badań ukraińskich początki tego osad-
nictwa sięgają nawet V–VI w. n.e., lecz czy było to stałe osad-
nictwo, czy tylko koczownicze – tego nie rozstrzygnięto. Stałe 
osadnictwo na tych terenach utrwalił w początku IX w. cesarski 
kronikarz w Konstantynopolu następującymi zapisami: ,,ksią-
żę Lachów Wisz opuścił z całym ludem swoją ziemię i poszedł 
na południe, na Bałkany, osiedlając się w kraju Serbów, w pobli-
żu granic cesarstwa bizantyjskiego”. Kronikarz kijowski, który 
opisywał ludy i szczepy zamieszkujące Ruś, utrwalił zapis, że 
Wiatycze i Radymicze zamieszkujący nad Oką ,,przywędrowali 
z kraju Lachów i byli Lachami”.

Ludy ówczesne prowadziły wędrowny tryb życia, jednak gdy 
w zbliżonym czasie oba ośrodki Polan zachodnich i wschod-
nich, których centrami były Gniezno i Kijów, zaczęły przekształ-
cać wspólnotę szczepową w organizację państwową, kwestia 
posiadania ziem zaczynała nabierać znaczenia. Prawdopodob-
nym jest, że zainteresowanie Rusi Kijowskiej „ziemią Lachów” 
po zachodniej stronie rzeki Bug wypływało z aktywności pań-
stwa wschodnio-słowiańskiego żyjącego z rabunku wojennego 
i chęci ściągania haraczu od zawojowanych ludów, a praprzo-
dek władcy kijowskiego Ruryk († 879 r.) wywodził się z Ware-
gów (Wikingów).

Najstarsze zachowane zapisy, świadczące o przeszłości 
Lwowa, związane są z organizacją plemienną znaną jak Grody 
Czerwieńskie (inaczej: Ziemia Czerwieńska, potem Ruś Czerwona, 
a po Unii Lubelskiej Ruś Koronna) – od głównego grodu Czer-
wień, położonego najpewniej w widłach rzek Bugu i Huc-
zwy, obok dzisiejszej wsi Czermno k. Tyszowiec w pobliżu 
dzisiejszego Hrubieszowa. Tereny w dorzeczu górnego Bugu, 
Dniestru i Sanu były we wczesnym średniowieczu zasiedlone 
przez słowiańskie plemię Lachów – Lędzian. U zarania dzie-
jów państwowości polskiej obszar ten, będący pograniczem 
między Słowianami zachodnimi i wschodnimi, stanowił po-
łudniowo-wschodni kres księstwa piastowskiego (chrześci-
jańskiego od 966 r.), którym władał książę Mieszko I (*922 r., 
† 25 V 992 r.).
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Bez wątpienia wydarzeniem historycznym był w 981 r. na-
jazd pogańskiego jeszcze kniazia ruskiego (chrzest Rusi odbył 
się w 988 r.) Włodzimierza (Wołodymira) I Wielkiego wywodzą-
cego się z Rurykowiczów (*958 r., † 15 VII 1015 r.), który zajął 
ziemie lechickie w dorzeczu górnego Bugu i Dniestru, aż po San 
i Wisłok. Potwierdzeniem tego wydarzenia był zapis kronikarza 
ruskiego Nestora z Kijowa (*ok. 1050 r., † ok. 1114 r.) – mnicha 
monasteru pieczerskiego, sporządzony po ok. 132 latach od tych 
wydarzeń, zamieszczony w ruskim Latopisie pt. Powieść minio-
nych lat (z ok. 1113 r.) o treści:

W leto 64891 ide Wołodimer’ k Lachom’ i zaja grady ich: Peremyszl’, Czer-
wien’, i iny grady jeże sut’ do sego dnie pod’ Rusiu. W sem że letie i Wiaticzi 
pobiedli i wiezłożi na nia dan’ ot niaouga, jakoże otci (otec) jego imasze.”,

co w tłumaczeniu na język polski brzmi:

Roku 6489 [t.j. 981 roku po narodzeniu Chrystusa Pana]. Poszedł Wło-
dzimierz ku Lachom i zajął grody ich: Przemyśl, Czerwień i inne grody, 
które do dziś dnia są pod Rusią. Tegoż roku i Wiatyczów zwyciężył i nałożył 
na nich dań od pługa, jaką i ojciec jego brał. 

Jest to najwcześniejszy, znany ale i precyzyjnie określony 
w czasie, historyczny zapis kronikarski w odniesieniu do przed-
miotowego terenu.

Zagarnięcie lechickich / polskich Grodów Czerwieńskich 
w 981 r. było skutkiem najazdu księcia kijowskiego Włodzimie-
rza I Wielkiego Rurykowicza, który wykorzystał atak Świętego 
Cesarza Rzymskiego niemieckiego Ottona II (*955 r., † 7 XII 983 r.) 
na księstwo Polan w 979 r., po zerwaniu sojuszu polsko-czeskie-
go. Zagarnięcie Grodów Czerwieńskich Włodzimierz I Wielki Ru-
rykowicz dokonał w celu powiększenia terenu swojego wpływu 
i rozbudowy księstwa kijowskiego o ziemie czasowo osłabione-
go sąsiada.

1 Rachuba czasu ustalona w Bizancjum, liczona „od początku świata”. Rok 5508 B.E. 
(ang. Byzantine Era) odpowiada pierwszemu n.e.
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Dominacja ruska nad Grodami Czerwieńskimi nie trwała długo, 
bo już w 1018 r. odbił je książę piastowski (od 1025 r. pierwszy 
król Polski) Bolesław I Chrobry „Wielki” (*967 r., † 17 VI 1025 r.) 
w czasie wyprawy wojennej na Kijów. 

Jednak już w 1031 r. Wielki Książę Rusi Kijowskiej Jaro-
sław I Mądry (*978 r., † 20 II 1054 r.), wspólnie z bratem Mścisła-
wem I Chrobrym (*983 r., † 1036 r.), dokonał ponownej aneksji 
Grodów Czerwieńskich, co zostało opisane w Latopisie ruskim, 
który to zapis w tłumaczeniu na język polski brzmiał:

Roku 6539 [t.j. 1031 rok po narodzeniu Chrystusa Pana] Jarosław i Mści-
sław zebrali wojów mnogich, poszli na Lachów i zajęli Grody Czerwieńskie 
znowu, i spustoszyli ziemię lacką, i mnóstwo Lachów przywiedli, i rozdzie-
lili ich. Jarosław osadził swoich nad Rosią, i są do dziś.

Jest to jednoznaczny i wymowny zapis świadczący o ponow-
nym zagarnięciu polskich ziem, a także o tym, że pokaźną część 
zniewolonej ludności lechickiej (lędziańskiej) przesiedlono siłą 
w okolice Kijowa, nad rzekę Roś (prawy dopływ Dniepru, na płd. 
od Kijowa)2, co było zamierzonym wzmocnieniem osadnictwa 
wschodnio-słowiańskiego na bezludnych (albo wyludnionych 
wojnami / najazdami) terenach w głębi Księstwa Kijowskiego.

Przy okazji warto podkreślić, że był to bodaj pierwszy udo-
kumentowany przypadek deportacji Polaków z ich ziem ojczy-
stych, pierwszej depolonizacji etnicznie polskiego terenu w iście 
wschodnim stylu. Wyjaśnia to też przyczynę zmian etnicznych 
na tym obszarze, których skutki (osłabienie żywiołu polskiego na 
Kresach Wschodnich) utrzymały się aż do czasu wielkich ekspa-
triacji Polaków w XX w., dokonanych po 1945 r. na rozkaz Stalina3.

2 Roś – rzeka na obecnej Ukrainie, prawy dopływ Dniepru. Płynie przez Wyżynę 
Naddnieprzańską, długość rzeki – 346 km, powierzchnia dorzecza – 12 575 km2. 
3 Propaganda komunistyczna cynicznie i przewrotnie nazwała brutalne usunięcie 
milionów Polaków z Kresów Wschodnich „repatriacją”, choć w istocie była to 
deportacja, dla której łagodniejszy byłby termin ekspatriacja. Niestety, kłamliwie 
użyty termin „repatriacja”, głęboko zakorzeniony w latach PRL-u , pokutuje po dziś 
dzień w szerokich kręgach naszego społeczeństwa, bez względu na status społeczny 
i wykształcenie jego członków. 
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Propaganda komunistyczna nazwała brutalne usunięcie mi-
lionów Polaków z Kresów Wschodnich kłamliwym określeniem 
„repatriacji”, choć była to w istocie „deportacja”, dla której po-
prawniejszy byłby termin „ekspatriacji”. Niestety, termin „re-
patriacja”, stworzony i głęboko zakorzeniony w latach PRL-u, 
pokutuje nawet po dziś dzień w szerokich kręgach naszego spo-
łeczeństwa, bez względu na status społeczny i stopień wykształ-
cenia obywateli.

Po roku 1031  nie spotyka się już w kronikach wzmianek o Gro-
dach Czerwieńskich, jako że zostały one wchłonięte i podzielone 
przez sąsiednie księstwa ruskie: halicko-włodzimierskie oraz 
wołyńskie, i... zniknęły z mapy świata (choć nazwa Grody Czer-
wieńskie jeszcze wypłynęła w 1941 r. w Wielkiej Brytanii – gdzie 
utworzono 309. Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy4 Polskich 
Sił Powietrznych, który otrzymał imię Ziemi Czerwieńskiej). 

Ziemie polskiego pogranicza jeszcze niejeden raz miały spły-
nąć krwią pobratymczą. Wyprawa księcia halicko-włodzimier-
skiego Romana II Halickiego (*1153...1162 r., † 19 VI 1205 r.), syna 
Mścisława II Izjasławicza z Rurykowiczów i Agnieszki (córki 
Bolesława III Krzywoustego), na ziemię Lachów zakończyła się 
dla niego przegraną i śmiercią w bitwie z księciem krakowskim 
Leszkiem I Białym (*ok. 1184 r., † 24 XI 1227 r.) o przeprawę przez 
Wisłę pod Zawichostem w dniu 19 VI 1205 r. Książę został po-
chowany początkowo w Sandomierzu, a po wykupieniu zwłok 
„za wielką cenę srebra”, wieczny spoczynek znalazł najpewniej 
we Włodzimierzu Wołyńskim, który był wtedy jego siedzibą 
książęcą.

Wielką postacią tamtych czasów i ziem był niewątpliwie ksią-
żę Daniel (Danyło) I Romanowicz (*1201 r., † 1264 r.), pierwszy 
król ruski, syn Romana II Halickiego i Anny. Był to władca tyle 
odważny i waleczny, ile elastyczny, skuteczny i przebiegły.

Z tego okresu pochodzą trzy najstarsze zachowane do dziś 
(choć mocno przebudowane) świątynie Starego Lwowa: kościół 

4 Dywizjon też przez pewien czas był dywizjonem współpracy z wojskami lądo-
wymi (ang. Army Co-operation Sqn), jednak później został przekształcony w dy-
wizjon myśliwski.
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św. Jana Chrzciciela, kościół Matki Boskiej Śnieżnej i cerkiew 
św. Mikołaja. Kościółek św. Jana Chrzciciela, zbudowali ok. 
1260 r. dominikanie z fundacji księcia Lwa i jego żony Konstan-
cji – poślubionej ok. 1246...47 r., która była córką króla węgier-
skiego Beli IV i siostrą naszej księżniczki Kingi (*5  III 1234 r., 
† 24 VII 1292 r.), żony księcia Bolesława V Wstydliwego (*21 VI 
1226 r., † 7 XII 1279 r.), która została świętą kościoła katolickie-
go. To w tym kościółku za czasów św. Jacka Odrowąża (*1183 r., 
† 15 VIII 1257 r.) modlono się do cudownego obrazu Matki Bo-
skiej Częstochowskiej, zanim trafi ł on do częstochowskiej Jasnej 
Góry. Kościół Matki Boskiej Śnieżnej, jak wieść niesie zbudowali 
koloniści niemieccy, choć architektura wskazuje na jego polskie 
pochodzenie i do połowy XIV w. był głównym kościołem ka-
tolickim, dominującym nad pl. Krakowskim i do czasu wybu-
dowania Katedry był kościołem parafi alnym we Lwowie. Cer-
kiew św. Mikołaja, położona przy Trakcie Wołyńskim, jest jedną 
z dwóch najstarszych cerkwi Lwowa (obok cerkwi św. Onufrego 
przy klasztorze Bazylianów). Jest prawdopodobne, że pochowa-
no w niej pierwszych książąt halickich.

Siedzib księstwa halicko-włodzimierskiego (lub halicko-wo-
łyńskiego) za panowania Daniela I Romanowicza było kilka (!),
ich zmiany były wymuszane sytuacją i były one dobierane 
głównie pod względem bezpieczeństwa. Po śmierci Romana 
Mścisławowicza pod Zawichostem († 19.VI.1205 r.) jego syno-
wie: 4-letni Daniel i 2-letni Wasylko byli ubezwłasnowolnieni 
przez sąsiadujących książąt polskich i węgierskich, dążących do 
poszerzenia swoich wpływów. Powodowało to liczne konfl ikty 
i ciągłe zmiany władców m.in. w Haliczu i we Włodzimierzu. 
Około 1219 r. Daniel pojął za żonę księżniczkę Annę, córkę księ-
cia nowogrodzkiego i halickiego Mścisława II Udałego, który od 
ok. 1218 r. zasiadał na książęcym tronie w Haliczu z poparcia 
książąt polskich. 

Teść Daniela I Romanowicza, kniaź Mścisław II Udały (wal-
czący m.in. w latach 1212-1214 z zakonem kawalerów mieczo-
wych w Infl antach), w 1216 r. i 1221 r. pobił Kolomana Halic-
kiego (*1208 r., † 1241 r.), konkurenta do tronu halickiego, na 
którym uwalniając go z niewoli ok. 1221 r. wymusił zrzeczenie
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się praw Węgier do Halicza (Koloman był synem króla Węgier 
Andrzeja II i mężem Salomei, córki Leszka Białego).

Daniel ze swoją drużyną uczestniczył 31 V 1223 r. w koali-
cyjnej bitwie książąt ruskich z Mongołami nad rzeką Kałką 
w obronie księstwa połowieckiego, gdzie książęta ruscy ponieśli 
druzgocącą klęskę (zginęło 10 spośród 18 książąt ruskich), a sam 
Daniel ledwo uszedł z pola bitwy. Wspomnieć przy tym trze-
ba, że po swojej haniebnej ucieczce odciął drogę odwrotu części 
sprzymierzonych hufców ruskich paląc za sobą most, będący 
dla nich jedyną drogą wycofania. Daniel sprawował kontrolę 
nad księstwem włodzimierskim od 1214 r. wspólnie z bratem 
Wasylkiem, a po śmierci teścia w 1228 r. przejął władzę w Hali-
czu, w którym miał osiąść w 1238 r. (na trwałe dopiero w 1242 r. 
Jednak krucha to była trwałość władzy skoro rządy sprawował 
z odległego Chełma5), a w 1239 r. zajął nawet Kijów. Na skutek 
naporu Tatarów nową siedzibę książęcą Daniel I Romanowicz 
założył w odległym Uhrusku (po zachodniej stronie Bugu) 
w Ziemi Chełmskiej, jednak dość szybko przeniósł ją do Cheł-
ma (ok. 1237 r.), z którego Tatarski najazd Batu-chana wygnał go 
w 1240 r. aż na Węgry i Mazowsze. Książę Daniel zręcznie lawi-
rował między uległością i samodzielnością, ale utrzymał się na 
tronie książęcym. Pod koniec życia, dążąc do zdobycia korony 
królewskiej, przyjął katolicyzm i został koronowany w obrząd-
ku rzymsko-katolickim (o czym Ukraińcy do dziś nie chcą pa-
miętać!) na pierwszego króla Rusi. Koronował go w Drohiczy-
nie nad Bugiem w 1253 r. legat papieski Opizon, z łaski papieża 
Innocentego IV. Po ponownym najeździe tatarskim w 1259 r., 
z nakazu zdobywców, nakazano rozbiórkę wałów obronnych 
wielu grodów (m.in. Lwowa), a król rusiński Daniel ponownie 
uciekł... aż na Węgry. Jednak do końca swych dni sprawował 
swoje królewskie rządy z Chełma – a nie z rzekomo założonego 
przez siebie Lwowa. Król Daniło zmarł w 1264 r. i został pocho-
wany najprawdopodobniej w Chełmie, w cerkwi św. Jana Złoto-
ustego na Górze Katedralnej. 

5 Chełm od Halicza dzieli odległość około 260 km (w linii prostej), co daje około 
8…12 dni drogi konno lub pieszo.
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Faktem jest, że syn Daniela: Lew I Daniłowicz (*ok.1228 r., 
† 1301 r.) – książę bełzki (1245-64), halicki (1264-1269) i halicko
-włodzimierski (1293-1301) przeniósł swoją siedzibę książęcą 
z Chełma do Lwowa dopiero około 1272 r. Po śmierci piastow-
skiego księcia Bolesława V Wstydliwego (*21 VI 1226 r., † 7 XII 
1279 r.) Lew I Daniłowicz rościł sobie pretensje do tronu kra-
kowskiego (jego dziadek Roman Halicki był synem Agnieszki 
Bolesławówny, córki Bolesława III Krzywoustego). Zainicjował 
on w początku 1280 r. wyprawę wojenną po Ziemię Lubelską 
(wspierany był przez Tatarów nadczarnomorskich oraz książąt 
ruskich: łuckiego i wołyńskiego), która poniosła klęski pod Goź-
licami (23 II 1280 r.) i Koprzywnicą. Spowodowało to już 7 III 
1280 r. wyprawę odwetową Leszka II Czarnego, który spusto-
szył liczne grody, m.in. Przeworsko i dotarł do Lwowa, zdoby-
wając go i pustosząc. 

Przez pierwsze 8 lat Lew I Daniłowicz sprawował swoje rządy 
z Chełma, a siedzibę książęcą przeniósł do Lwowa dopiero oko-
ło 1272 roku, mając ok. 44 lata (mimo pokutującej tak trwałej le-
gendy o jego przywiązaniu do Lwowa! – wręcz miastotwórczej 
roli księcia). Gdy nie obronił Lwowa przed zniszczeniem w wy-
niku krótkotrwałego najazdu księcia krakowskiego (już w 1280 
roku), zmuszony był przenieść swoją siedzibę do Włodzimierza 
Wołyńskiego – tzn. rządził ze Lwowa... aż 8 lat!. O braku jego 
związku ze Lwowem świadczy także fakt, że kazał się pocho-
wać w klasztorze Bazylianów w Ławrowie6.

Książę bełzki (1264-1301) i halicki (1301-1308) Jerzy I Lwowic 
(*21 IV 1247 r., † 24.IV.1308 r.), syn Lwa I Daniłowicza i Konstan-
cji, córki króla Węgier Beli IV Wielkiego, którego drugą żoną 
była Eufemia (*ok. 1265 r., † 18.III.1308 r.), córka piastowskiego 
księcia kujawskiego Kazimierza I, nawet nie sprawował władzy 
we Lwowie, z którego jeszcze jego ojciec przeniósł stolicę do Wło-
dzimierza po zniszczeniach po najeździe Leszka II Czarnego. 
6 Ławrów – wieś obecnie w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego nad 
rzeczką Leniną. Położenie: 49°23‘23”N 22°52‘20”E, 27 km płd.-zach. od Sam-
bora, 93 km płd.zach. od Lwowa. Ważniejsze obiekty: Cerkiew św. Jana w Ław-
rowie – cerkiew greckokatolicka, Klasztor św. Onufrego w Ławrowie – klasztor 
bazylianów.
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Przydomek Jerzego I „Lwowic” nabył jako „synostwo” po ojcu, 
a nie od nazwy Miasta, które jego ojciec porzucił już w 1280 r.

Synowie księcia Jerzego I Lwowica nie mieli już żadnego 
związku ze Lwowem: Andrzej II Juriewicz (*ok. 1291 r., † 1323 r.) 
rezydował we Włodzimierzu, a Lew II Juriewicz (*ok. 1292 r., 
† 1323 r.) osiadł w Haliczu, przy czym obaj zginęli w wyprawie 
przeciw Tatarom (wg innej wersji zostali otruci prze bojarów). 
Za to córka Maria (*ok. 1290 r., † 11 I 1341 r.) wyszła za mąż za 
księcia mazowieckiego Trojdena I (*1284...1286 r., † 13 III 1341 r.), 
rezydującego w latach 1336-1340 w Płocku, z którego to małżeń-
stwa urodził się Bolesław II Trojdenowicz (*ok. 1310 r., † 7 IV 
1340 r.), który ok. 1324 r. przyjął prawosławie i imię Jerzego II oraz 
objął księstwo halickie. Na zjeździe w Wyszehradzie w 1338 r. 
zawarł on umowę sukcesyjną z królem Polski Kazimierzem III 
Wielkim (*30 IV 1310 r., † 5 XI 1370 r.), stanowiącą, że na wypa-
dek bezpotomnej śmierci władzę nad księstwem halicko-wło-
dzimierskim prawowicie przejmie król Polski. Podstępna śmierć 
przyszła szybko – Jerzy II Trojdenowicz został otruty 7 IV 1340 r. 
przez bojarów ruskich w swej siedzibie we Włodzimierzu.

Interwencja Kazimierza III Wielkiego była błyskawiczna i zde-
cydowana – już w połowie kwietnia 1340 r. zajął Ziemie: Prze-
myską i Sanocką, a w 1349 r. Ziemie: Lwowską, Halicką i Bełzką. 
Jednak do spadku, prawem kaduka, rościli sobie pretensje Li-
twini, którzy w latach 1350 i 1351, pod wodzą litewskiego księ-
cia Dymitra Lubarta (*ok. 1312-15 r., † przed 1386 r.), doszczętnie 
zniszczyli i spalili Lwów. Kazimierzowska lokacja Lwowa po 
1352 r. osadziła Miasto w dzisiejszym miejscu, a lokacja na pra-
wie magdeburskim z 17 IV 1356 r. i sprowadzenie nowych miesz-
kańców, dały początek późniejszemu rozkwitowi (spis ludności 
przeprowadzony przed nową lokacją wykazał, że we Lwowie 
ostało się… 14 Rusinów). Ostatecznie do 1366 r. król Polski Ka-
zimierz poskromił bojarów, oddalił zagrożenie ze strony Litwy 
i trwale oswobodził Ruś Czerwoną spod jarzma tatarskiego.

W 1363 r. powstaje we Lwowie biskupstwo ormiańskie, 
a w 1367 r. erygowana zostaje archidiecezja łacińska w Haliczu, 
która w 1414 r. została przeniesiona do Lwowa (pierwszym bi-
skupem lwowskim był Jan Rzeszowski), a budowany od 1356 r. 
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(na miejscu pierwotnego, drewnianego kościoła pw. Trójcy Prze-
najświętszej z 1344 r.) kościół Najświętszej Marii Panny zyskał 
rangę katedry. Królewskie dokumenty lokacyjne z 1368 r. (nie 
zachowały się) miały podwieszoną pieczęć z wizerunkiem lwa 
stojącego w otwartej bramie miejskiej – późniejszego głównego 
elementu herbu Lwowa.

Po bezpotomnej śmierci króla Polski Kazimierza III Wielkiego 
w dniu 5.XI.1370 r., na mocy układów personalnych, Ruś Czerwo-
na przypadła kazimierzowskiemu siostrzeńcowi – Ludwikowi 
Węgierskiemu (*5 III 1326 r., † 10 IX 1382 r.), w imieniu którego 
w latach 1372-78 rządy sprawował ze Lwowa jego namiestnik – 
książę piastowski Władysław Opolczyk (*między 1326-1332 r., 
† 18 V 1401 r.), a potem inni starostowie węgierscy. Dopiero 
w 1387 r. królowa Jadwiga (*między 3 X 1373 r. a 18  II 1374 r., † 17 
VII 1399 r.), najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i prawnucz-
ka Władysława I Łokietka (święta katolicka), trwale i ostatecznie 
przyłączyła Ruś Czerwoną do Korony Polskiej, a jej tryumfalny 
wjazd do Lwowa na wiosnę 1387 r. był radosnym wydarzeniem 
dla wszystkich Lwowian. Wszelkie nadużycia starostów węgier-
skich – zostały zniesione, cła i podatki – zostały uchylone, naru-
szenia gruntów i przywilejów – zostały uporządkowane, a daw-
ne przywileje (m.in. prawo składu handlowego z zakazem budo-
wy nowych dróg dla ominięcia Lwowa) – zostały zatwierdzone.

Kolejne lata polskiego panowania Jagiellonów były złotym 
okresem istnienia Lwowa, a o randze Miasta stanowiła pozy-
cja metropolity lwowskiego, który był drugim w hierarchii ko-
ścielnej, zaraz po arcybiskupie gnieźnieńskim. Nowsza historia 
Lwowa jest już lepiej zbadana, ale jej znajomość w dzisiejszym 
społeczeństwie polskim jest wysoce niezadowalająca!

Przedstawione tezy są z całą pewnością niepełne i wymagają 
dalszych badań uściślających, ale należy stwierdzić, że opiera-
ją się one na logicznych analizach, bazujących na zweryfi kowa-
nej wiedzy historycznej, co uwiarygodnia prawdopodobieństwo 
przedstawionego wyjaśnienia nie odkrytej dotychczas przeszło-
ści. Jednak przede wszystkim obnaża kłamliwe, preparowane na 
polityczne zamówienie, zmyślone „historie Lwowa”, które niestety 
ciągle pokutują w przestrzeni historycznej. Bezspornym faktem 
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jest, że Lwów od zarania swojego istnienia należał do Polski, niero-
zerwalnie wiążąc swoje dzieje z dumną historią Rzeczypospolitej.

Poniższe tabele przedstawiają faktyczną przynależność pań-
stwową obszaru, na którym ukształtował się Lwów (Tab. 1) oraz 
obrazują procentowy udział zwierzchnictwa państwowego nad 
Lwowem (Tab. 2) w jego znanych dziejach.

Tab. 1. Przynależność państwowa obszaru, na którym powstał 
Lwów w okresie od X do XXI w.:

Rok Państwo Lata Wydarzenie historyczne

do 981 Polska ? Grody Czerwieńskie jako siedziba Lędzian – La-
chów 

981 Ruś 37 najazd Włodzimierza I Wielkiego na Grody Czer-
wieńskie

1018 Polska 13 wyprawa kijowska Bolesława I Chrobrego Wielkiego

1031 Ruś 38 najazd Jarosława I Mądrego na Grody Czerwieńskie

1069 Polska 15 interwencja Bolesława II Śmiałego (Szczodrego) za 
Izasławem

1084 Ruś 155 utrata Rusi Czerwonej przez Władysława I Hermana
1239 Ruś/Tatarzy 110 najazd Tatarów Batuchana

1349 Polska 21 sukcesja Ziem: Lwowskiej, Halickiej i Bełzkiej na 
rzecz Kazimierza III Wielkiego

1370 Węgry 17 sukcesja Rusi Czerwonej po śmierci Kazimierza III 
Wielkiego na rzecz Ludwika Węgierskiego 

1387 Polska 385 przyłączenie Rusi Czerwonej do Korony przez królo-
wą Jadwigę

14 IX 1772 Austria 146 I rozbiór I Rzeczypospolitej (data wydania Miasta 
Austrjakom)

1 XI 1918 Polska* 21 Obrona Lwowa przed roszczeniami rusińskimi

22 IX 1939 ZSRS 2 IV rozbiór II Rzeczypospolitej, Lwów zajmują 
sowieci

30 VI 1941 Niemcy 3 zajęcie Lwowa przez niemiecki Wehrmacht

27 VII 1944 ZSRS 47 zdobycie Lwowa przez sowiecką Armię Czerwoną

24 VIII 1991 Ukraina 25 proklamowanie niepodległości Ukrainy po rozpadzie 
ZSRS

* z formalnego punktu widzenia kres panowania II Rzeczypospolitej nad Lwowem 
miał miejsce w dniu 5 II 1946 r., kiedy to ratyfi kowano umowę o polsko-sowiec-
kiej granicy państwowej, podpisaną 16 VIII. 1945 r. w Moskwie
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Tab. 2. Liczba lat zwierzchnictwa państwowego obszaru na któ-
rym powstał Lwów w okresie od X do XXI w (do 2016 r.):

Ilość lat Udział Zwierzchnictwo państwowe
455 44,0% Polska
340 32,9% Ruś (w tym 110 lat faktycznie Tatarzy)
146 14,1% Austria
49 4,7% ZSRS
25 2,4% Ukraina
17 1,6% Węgry
3 0,3% Niemcy

1035 100,0%

Kolejnym wymownym dowodem, potwierdzającym tezy o pol-
skości Lwowa, są nazwy geografi czne funkcjonujące na obszarze 
lwowskim, które jednoznacznie i dobitnie wskazują na polskie ko-
rzenie tego obszaru, a więc bezspornie na przynależność Lwowa 
do państwa polskiego. Na przykład nazwa Łysogóra, jako określe-
nie wzgórza zamkowego, późniejszego Wysokiego Zamku, wzięła 
się z braku zadrzewienia, które rozrosło się tutaj dopiero w XX w. 
Na pozostałych ziemiach polskich nie brak było Łysogór i Jasno-
gór: była Łysa Góra k. Brzuchowic (382 m n.p.m.), Łysogóra w San-
domierskiem, Łysogóra k. Krakowa, Łysogóra w Wilnie (zwana 
też Górą Zamkową), Łysogóra pod Kijowem, Łysa Góra k. Mińska 
(344 m n.p.m.), Łysa Góra k. Krzemieńca (402 m n.p.m.), Jasnagóra 
w Kieleckiem i wreszcie częstochowska Jasna Góra. Wszystkie one 
łączą się z kultem pogańskiego Światowida, czyli dotyczą czasów 
jeszcze dawniejszych. Za to Pole Światowida, obejmujące obszar na 
wschód od Wysokiego Zamku we Lwowie, bardziej znane jako... 
Kajzerwald, jest już prawie zupełnie zapomniane.

Nazwa Miasta Lwów (łac.: Leopolis; niem.: Lemberg; ji-
dysz: גרעבמעל Lemberg, קירעבמעל Lemberik; ros.: Львов Lwow, 
ukr.: Львів Lwiw; orm.: Լվով Lwow) jest wielojęzyczna – tak jak 
Lwów był miastem wielu narodów i kultur. Wśród nazw geo-
grafi cznych kluczową rolę odgrywa również kwestia nazwy 
Miasta – skąd się wzięła?, komu Miasto zawdzięcza swoją na-
zwę? Niepowtarzalną i osobliwą, jak na owe czasy i miejsce – 
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wyjątkową.

Lew, jako zwierzę dziko żyjące, synonim bohaterstwa i od-
wagi, symbol władztwa nad innymi zwierzętami, nigdy prze-
cież nie występował w umiarkowanym, europejskim klimacie 
u podnóża Karpat, a „stanął w lwowskiej bramie herbowej” na 
wieki. Podobnie dziwny na pozór widok zawiera herb Chełma, 
przedstawiający białego niedźwiedzia (czyżby niedźwiedzia 
polarnego? – w klimacie umiarkowanym Europy środkowej) 
między trzema dębami. Niedźwiedź ten jest raczej zwykłym 
niedźwiedziem brunatnym tylko umorusanym w kredzie, któ-
rej bogate pokłady są bogactwem naturalnym, płytko zalega-
jącym w okolicach Chełma. Niedźwiedzi akcent zawiera także 
herb Przemyśla, przedstawiając jednak już naturalny dla Euro-
py środkowej widok niedźwiedzia brunatnego.

Skąd zatem lew, który znalazł się w pierwszym historycz-
nym herbie Lwowa w XIV w. był znany tym, którzy wcze-
śniej nadali Miastu jego imię? Odpowiedź na to pytanie może 
podsunąć... herb Jerozolimy! Bliski Wschód był obszarem na 
którym lwy mogły występować w naturze i najprawdopodob-
niej tam je spotykano, a nawet darzono zasłużoną estymą, 
a później powszechnie przyjmowano do symboliki i heraldy-
ki przez rycerzy krzyżowych i miast w Europie Zachodniej. 
Okres XI–XIII w. to czas wypraw krzyżowych do Ziemi Świę-
tej, które były prowadzone przez rycerzy-chrześcijan głównie 
z Francji, Niemiec i Anglii, ale także m.in. z Węgier. Krwawe 
i bezwzględne wojny religijne na terenie tak egzotycznym dla 
Europejczyków oraz zetknięcie się z tamtejszą, nie mniej oso-
bliwą przyrodą, musiało wywrzeć ogromny wpływ na ryce-
rzy, którym los pozwolił wrócić do domów po tak dramatycz-
nych doświadczeniach.

Ryc. 1. Lwów po lokacji kazimierzowskiej (1356 r.) (rekonstruk-
cja Andrzeja Rudnickiego w uzupełnionym opracowaniu Łukasza 
Walczy): ►



 93 

Pradzieje powstania Lwowa

I. Miasto książęce (osada przedlokacyjna) II. Miasto kazimierzow-
skie (lokacja na prawie magdeburskim po 1356 r.)

Oznaczenie obiektów:
1. gród książęcy, 2. cerkiew św. Mikołaja, 3. kościół św. Jana Chrzci-

ciela, 4. cerkiew św. Teodora, 5. kościół Najświętszej Marii Panny 
Śnieżnej, 6. cerkiew św. Krzyża, 7. kościół ormiański św. Anny, 8. Wy-
soki Zamek, 9. Niski Zamek, 10. kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny (fara, potem katedra), 11. zespół klasztorny franciszka-
nów, 12. kościół i szpital św. Ducha, 13. katedra ormiańska, 14. zespół 
klasztorny dominikanów, 15. Brama Krakowska (Tatarska), 16. Brama 
Halicka, 17. poprzedniczka cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Marii Pan-
ny, cerkwi „Wołoskiej”, 18. ratusz miejski.

Część zakreskowana poziomo – hipotetyczna rekonstrukcja placu 
targowego rynku Lwowa lokacji książęcej.
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Zarówno domniemany czas nadania grodowi bądź też osa-
dzie nazwy „Lwów” (ale czy również był to czas budowy? 
A może odbudowy?) Jak i wiarygodna oraz bardzo prawdopo-
dobna migracja rycerstwa i koligacje małżeńskie, wskazują iż 
sprawili to... Węgrzy, którzy uczestniczyli w wyprawach krzy-
żowych. Na przykład V Wyprawą Krzyżową, która odbywała się 
w latach 1217-1221, dowodził król Węgier Andrzej II (*1176 r., † 26 
X 1235 r.). Jest wielce prawdopodobne, że to udział rycerzy wę-
gierskich najpewniej mógł przyczynić się do nadania miastu na-
zwy, a później dało lwa, jako jego główny element herbu. Według 
historyka ormiańskiego Sadoka Barącza7 osada o nazwie Ilowe 
posiadała już w 1183 r. drewniany kościół – a Lwów po węgier-
sku, to właśnie ... Ilowe. Wskazuje to dość jednoznacznie, że są to 
tezy oparte na bardzo wiarygodnych podstawach, cofając w cza-
sie nadanie nazwy Miastu do lat o wiele wcześniejszych, niż to 
się obecnie twierdzi. Osadnictwo ormiańskie na Rusi miało swój 
początek za zgodą księcia turowskiego, nowogrodzkiego i wiel-
kiego księcia kijowskiego Izasława I (*1024, † 3 X 1078), po zajęciu 
przez Turków w 1064 r. starożytnej ormiańskiej stolicy w Ani.

Nadanie grodowi takiej nazwy także musiało być nieprzy-
padkowe: być może już w XI w. młody, drewniano-ziemny gród 
wsławił się bohaterską obroną przed obcymi najeźdźcami, ale 
czy byli to Tatarzy w 1240 r. – raczej na pewno nie, oni pokony-
wali opór dużo większych grodów, a do czasu bitwy nad rzeką 
Kałką w 1223 r. nie zapuszczali się na te tereny. Mogli to być ra-
czej książęta ruscy z Łucka, Halicza, Włodzimierza, Kijowa lub 
z innych, odleglejszych księstw ruskich, wcześniej najeżdżający 
samotny gród na bezdrzewnym wzgórzu – dziś będzie to trud-
ne do jednoznacznego ustalenia.

Uwzględniając powyższe fakty, można przyjąć, że to raczej 
Danielowy syn, Lew I Danielewicz otrzymał imię od tego od-
ważnego zwierzęcia, żyjącego w odległym i nieznanym Rusi-
nom Bliskim Wschodzie. I to raczej lew był także dawcą nazwy 

7 O. Sadok Wincenty Fererjusz Barącz (ur. 29 IV 1814 r. w Stanisławowie, 
zm. 2 IV 1892 r. w Podkamieniu) – polski Ormianin, dominikanin, znany 
galicyjski historyk i kronikarz.
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osadzie obronnej wybudowanej (lub raczej odbudowanej) wolą 
Daniela I Romanowicza, a nie – jak to się mylnie zakorzeniło 
w powszechnej świadomości –  że to Daniel (lub wg innych kro-
nikarzy nawet jego syn Lew) ochrzcił lwi gród imieniem swoje-
go syna. Podobnie prawdopodobnym jest, że bohaterska obrona 
Lwowa przed książętami ruskimi dała podstawy do nadania 
„lwiej-bohaterskiej” nazwy dzielnemu grodowi. Tezę tą zdaje 
się potwierdzać ogromny wpływ śródziemnomorski na rodzinę 
książęcą (a może była to tylko moda?) uzewnętrznioną w imie-
niu, jakie książę Daniel nadał swojemu pierwszemu synowi – 
Herakliuszowi! Jest to wyjątkowa osobliwość na ziemiach sło-
wiańskich, niewytłumaczalna inaczej niż właśnie zachwytem 
księcia ruskiego kulturą śródziemnomorską i opowieściami we-
teranów z wojen krzyżowych.

Zatem nadanie nazwy grodowi bądź też osadzie (ale na pew-
no nie powstanie grodu!) miało miejsce po powrocie rycerzy 
węgierskich z którejś z wypraw krzyżowych i na pewno sta-
ło się to na długo przed 1256 r. – który dziwnym trafem został 
przyjęty jako ofi cjalny rok powstania Lwowa (skąd taka data, 
skoro po raz pierwszy pojawia się udokumentowany piśmienny 
ślad o Lwowie: gdy ze Lwowa widziano w 1257 r. pożar odległe-
go o 148 km Chełma8, siedziby księcia Daniela I Romanowicza), 
zapisany w Latopisie wołyńskim:

Sicju że płamieni bywszy, jako że wsiej ziemli zarie widyszy, jako że i so 
Lwowa zriaszczi widyszy, po poliem Bełzkim, ot gorenija siłnogo płamieni, 
co w języku polskim można zapisać: W styczniu były płomienie, jak też z ca-
łej ziemi zorzę widziano, jako i ze Lwowa zarzewie widziano, ponad polem 
Bełzkim, od płonących silnych płomieni.

Przypisywanie Danielowi sprawstwa wybudowania Lwowa 
na cześć syna Lwa jest więc tylko mocno zakorzenioną legendą, 
która jest tylko pozornie najprostszym wytłumaczeniem tego 
wydarzenia, ale... jest tylko legendą (wręcz plotką), którą pod-

8 Chełm (Góra Katedralna) – 51o07’53,9”N 23o28’50,2”E, Lwów (Góra Zam-
kowa) – 49o50’55,6”N 24o02’29,6”E, odległość w linii prostej – 148,01 km.
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ważają ówczesne realia, utworzone ciągiem udokumentowa-
nych wydarzeń historycznych. Już w 1259 r. budowa umocnień 
drewniano-ziemnych grodu książęcego spotkała się z gniewem 
Tatarów, który spowodował rozkopanie wałów i rozbiórkę pali-
sady w 1261 r., którą osobiście nadzorował książę Lew I Daniło-
wicz. Poluzowanie nadzoru tatarskich nadzorców „baskaków” 
umożliwiło szybką budowę umocnień tak, że w 1272 r. książę 
Lew I Daniłowicz przeniósł swą siedzibę z Chełma do Lwowa.

Do czasu przeniesienia siedziby księcia Lwa I Daniłowicza, 
można prawidłowo założyć, że Lwów był grodem mniej pre-
stiżowym i o mniejszym znaczeniu dla księstwa halicko-wło-
dzimierskiego, a także, że zamiar przenosin stolicy księstwa do 
Lwowa powstał z potrzeby przybliżenia siedziby książęcej do 
ziem wokół Halicza, który został spalony ok. 1240 r. przez Ta-
tarów (z czego już się nie podniósł). Za to książęca stołeczność 
ruskiego Lwowa skończyła się bardzo szybko, bo już po około 8 
latach, po zniszczeniu Lwowa przez krakowskiego księcia pia-
stowskiego Leszka II Czarnego w 1280 r., kiedy to stolica księ-
stwa została przeniesiona do Włodzimierza. 

Jak widać związki ostatnich książąt ruskich ze Lwowem były 
prawie żadne – widać nie rządziły nim lwie serca, niegodne 
dumnej nazwy Miasta. Kolejny najazd tatarski w 1283 r. pod 
wodzą Telebugi i 3-tygodniowe oblężenie Lwów wytrzymał, ale 
okrutnemu spustoszeniu uległy okolice Lwowa.

Możliwym i bardzo prawdopodobnym jest, że Lwów (węg. 
Ilyvó) zawdzięcza swoją nazwę, a później także główny element 
herbu – lwa stojącego na tylnych łapach w otwartej bramie miej-
skiej – wracającym z wypraw krzyżowych węgierskim ryce-
rzom krzyżowym, a nie Danielowi I Romanowiczowi, ani tym 
bardziej jego synowi Lwu I Daniłowiczowi.

Duma książąt ruskich ze Lwowa była zaiste nieuzasadniona 
i słabo związana z realiami, w odróżnieniu od obecnych krzy-
kliwych uzurpacji nacjonalistów ukraińskich. A może właśnie 
jest taka, jakie są dzisiejsze ukraińskie aspiracje do Lwowa – po-
krętne, zawistne i... bezpodstawne.

Jacek Gaj
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Lwów kazimierzowski z Wysokim Zamkiem w tle (makieta w kościele 
św. Jana Chrzciciela)

Widok na Lwów znad Wysokiego Zamku (makieta w kościele św. 
Jana Chrzciciela)
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Wysoki Zamek w widoku od zachodu (makieta w kościele św. Jana 
Chrzciciela)
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Prehistory of the Formation of Lviv
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Summary
The article presents, based on published and available literature data, logical 
and probable sequence of historical events, which resulted in the creation 
of the settlement of Lviv in the period from the 10th to 14th century, with 
references to the present. The facts described below refute myths repentant 
commonly in previous studies (including those of the Polish interwar) about 
the Ruthenian origins of the city, which distort obvious historical facts. Due 
to the shortage of documents (or the lack of it), researchers have previously 
incorrectly assumed the basis of creating a settlement unit, which evolved 
into a village, and later, the city of Lviv. These arguments are fully confi rmed 
in the literature, and, strangely, have not been clearly explained and 
disseminated - what should be considered a serious factual mistake. Attached 
is a supplement containing a temporal summary of the state sovereignty of 
the Lviv region, with the percentage of individual countries to this day.

Яцэк Гай

История возникновения Львова

Ключевые слова

Львов, град, предистория, начало города 

Краткое содержание
В статье представлен (основанный на изданной и доступной 
литературной информации) логичный и возможный бег исторических 
событий, которые привели к созданию поселения, из которого позднее, 
в период с Х по XIV века, формировался город Львов, а также привязка 
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к современности. Представленные факты опровергают бытующие 
повсеместно в разработках (также и тех польских со времён межвоенного 
двадцатилетия) мифы о русских корнях Города, мифы, которые 
искажали очевидные исторические факты. В связи с отсутствием 
документов (либо не созданию их) до сего времени были общеприняты 
ошибочные основания создания поселения, из которого произошёл 
городище/град, а позже и город Львов. Представленные тезисы имеют 
полное подтверждение в литературе и действительно странно, почему 
они до сих пор не были однозначно выяснены и опубликованы – а это уже 
серьёзная фактографическая ошибка. В качестве дополнения добавлено 
временное подытоживание государственной принадлежности 
территорий Львова, с процентным разделением времени владения 
разных государств по сей день включительно.

Jacek Gaj

Die Urgeschichte der Genese von Lemberg

Schlüsselwörter

Lemberg, Burg, Urgeschichte, Anfänge

Zusammenfassung 
Der Artikel präsentiert eine aufgrund der in der Literatur veröffentlichten 
und vorhandenen Angaben wahrscheinliche und logische Rekonstruktion 
der Ereignisse, die zur Entstehung der Siedlung, aus der in der Periode 
vom 10. bis zum 14. Jahrhundert die Stadt Lemberg gewachsen ist, 
beigetragen. Er enthält auch Bezüge auf die Gegenwart. Die vorgestellten 
Tatsachen widerlegen den in den bisherigen Monographien (darunter 
auch den polnischen aus der Zwischenkriegszeit) verbreiteten Mythos der 
ruthenischen Wurzeln dieser Stadt, den die augenscheinlichen historischen 
Fakten verfälscht hat. Wegen des Mangels an Dokumenten (oder der 
Tatsache, dass sie nie entstanden sind) nahm man bislang falsche Grundlage 
der Entstehung dieser Siedlungseinheit an. Die Siedlungseinheit bildete 
den Ursprung für eine Siedlung/Burg, die später zur Stadt Lemberg wurde. 
Die Literatur liefert jedoch eine vollständige Bestätigung der gestellten 
Annahmen und es ist weitgehend überraschend, dass sie noch nie eindeutig 
erklärt und verbreitet wurden – was als grober faktografi scher Fehler zu 
betrachten ist. Als eine Ergänzung wurde eine zeitliche Zusammenfassung 
der Landeshoheit über das Lemberger Gebiet samt der Prozentanteile 
einzelnen Saaten bis zu der Gegenwart beigelegt.


