
OCALAŁE KOMNATY I MURY PIASTOWSKICH REZYDENCJI
WE WROCŁAWIU

Tytuł niniejszy mógłby zaskoczyć czytelnika, bowiem w produk
cji naukowej polskich historyków sztuki trudno było by mu znaleźć 
wiadomości na ten temat. W niemieckiej literaturze, dotyczącej 
historii i zabytków Wrocławia, spotykamy o tych rezydencjach — 
i tylko po części — skąpe nad wyraz informacje, dalekie od wyczer
pania, niejasne lub sprzeczne. Informacje te  rozsiane z rzadka w pra
cach przepełnionych mnóstwem innych danych, uchodziły dotąd 
uwagi, zwłaszcza, że brak było najczęściej bliższych wskazówek, gdzie, 
pod jakim numerem danej ulicy poszukiwać należy owych pamiątek.

Najokazalsza ze wspomnianych piastowskich rezydencji, właści
wie w całości zachowana, mianowicie główny gmach Piastów brze- 
sko-legnickich przy ulicy Szewskiej Nr 49, figuruje w trzytomowym 
dziele Burgemeistra, bez podania bliższego adresu, a tylko w po
staci lakonicznej uwagi ,,das Brieg — Holsteinsche Haus auf der 
Schuhbruecke", a jest to bardzo długa ulica. Ani słowa, że gmach 
ocalał. Ani słowa, że chodzi o długotrwałą, wielką rezydencję Pia
stów, — od średnich wieków, aż po datę wymarcia tej gałęzi 
w r. 1675. Wspomnienie Holsztynu, bez tego związku, mogłoby nie
jednemu czytelnikowi utrudnić zorientowanie się, że to ostatnia 
Piastówna, Karolina, żona księcia holsztyńskiego, odstąpiła ów dom 
zabytkowy urszulankom, po krótkotrwałym dziedziczeniu go z racji 
zgonu potomków męskich, ostatnich Piastów. Wzmianka pojawia się 
u Burgemeistra tylko dlatego, że omawia w danym tomie *) zajęcie 
klasztoru klarysek, po ich skasowaniu w 1811 r., przez urszulanki. 
Jeszcze więcej niejasności mamy do rozplątania, gdy chodzi np. 
o inną byłą rezydencję Piastów legnicko-brzeskich, sąsiadującą jak 
się dopiero teraz okaże, z domem Podiebradów w XVI w., a poło
żoną ongiś przy rogu ulicy św. Wita i ulicy św. Wojciecha, noszącej 
dziś nazwę ul. Wita Stwosza.

!) Burgemeister L., D. Kunstdenkmaler d. Stadt Breslau III. s. 32.



Dowiadujemy się części prawdy o tym, dość mętnie np. z Prze
wodnika po Wrocławiu wydanego przez Kerna, lub też badając 
z lupą w ręku wielkie fascimile planu miasta, ręki Weinera z r. 1562, 
gdzie pod jednym z domów na tej ulicy czytamy objaśnienie, że na
leżał do ks. Oleśnickich 2). Dopiero przy wertowaniu nieoszacowane- 
go skarbu, jakim jest zbiór rękopisów i rysunków F. B. W ernhera 3) 
z lat 1732—1764, możemy dojść, jak daleko się dom ten rozciągał 
i jak wyglądał w XVIII w. Mylną bowiem okazuje się informacja 
nowoczesna, że cały pałac Hatzfeldów stał od początku XVIII w. na 
jego murach. Najwięcej zaś zastanawia okoliczność, że jak dotąd,

2) Wobec tego, że dwór oleśnicki nie należy do niniejszego tematu, po
daję o nim parę szczegółów jedynie ze względu na konieczność rozplątania 
zagadki, który gmach należał w XV w. pierwotnie do tych Piastów. Nie był on, 
wbrew mylnym wskazówkom, identyczny z późniejszym gmachem ks. na Ole
śnicy. W planie z r. 1562 pod lupą daje się wyraźnie odczytać podpis „Fuersten- 
haus von der Oelsen“ poniżej domu na rogu ul. św. Wojciecha (Wita Stwosza) 
i Krowiej. Na tym samym miejscu, co Weiner w r. 1562, wkreślił Wernher 
w r. 1755 elewację pięknego pałacu, umieszczając pod nim napis „Fuerstlich 
Oelsisch“. W środkowym szczycie orzeł z głową w lewo, odziedziczony przez 
Podiebradów ziębicko-oleśnickich po gałęzi ziębickiej Piastów. Pałac Hatz
feldów starszy, barokowy, zbombardowany w r. 1760, przedstawia Wernher 
z napisem „Hatzfeld Palast“ jako przylegający tylko do rezydencji oleśnic
kiej, a rozciągający się stąd do rogu ul. św. Wita, gdzie dziś ruiny nowszego 
pałacu Hatzfeldów, zbudowanego po r. 1760 przez Langhansa. Dopiero od tego 
czasu obejmował pałac Hatzfeldów całą przestrzeń od ul. Krowiej do św. Wita. 
Dopóki nie sięgnąłem do rysunków Wernhera, nie mogłem zrozumieć mętnych 
informacji późniejszych. U Wernhera na starszym pałacu Hatzfeldów figu
ruje od strony ul. św. Wita wykusz o grubych niebarokowych podstawach; 
tam właśnie gdzie Weiner w r. 1562 przedstawił podobny wykusz wieży, 
flankującej dom gotycki. Ten właśnie dom z wieżą był od r. 1364 do r. 1451 
własnością Piastów brzeskich, jak się to okazuje dobitnie ze żmudnej analizy 
średniowiecznych dokumentów, opublikowanych przez A. Schultza. Starszy 
dom ks. oleśnickich, położony według wskazówek tegoż autora przy ul. Kata
rzyny, sprzedali Karol i Olbracht Podiebrad w r. 1508. Już wtedy prawdo
podobnie posiadali drugi dom wyżej omówiony, leżący przy ul. Krowiej, cyto
wany w planie z r. 1562. W piwnicach, a może i w wyższych wnętrzach owych 
ruin mogą się znaleźć cenne remanenty gotyckie na całej rozciągłości gma
chu, od ul. Krowiej do ul. św. Wita, tj. aż po wysoce zagadkową wieżę, sto
jącą jak się okazuje zdała od murów i wałów obronnych miasta z lat 1241 
i dalszych, więc raczej od nich starszą. Istnieją przekazy XVI w. o takich 
trzech wieżach we Wrocławiu, nie znamy zaś w mieście domów wieżowych 
mieszkalnych.

3) O rysunkach Wernhera w ilości 1091 sztuk por. mój artykuł: Połów 
śląskiego Robinsona (tak zwał Wernher sam siebie) w Słowie Polskim 
28. I. 1951.



nigdzie w literaturze nie udało się odnaleźć wiadomości, iż po rezy
dencjach bocznych linii piastowskich pozostało jeszcze dotąd we 
Wrocławiu dziesięć wnętrz z doby średniowiecza, nie byle jakiej 
wartości, w części tylko przerobionych w czasach renesansu i ba
roku; podczas gdy pięć z tej liczby zachowało swój styl gotycki aż 
po sklepienia. Nie umieliśmy nigdzie w literaturze niemieckiej od
naleźć wskazówek, ani nawet o tym, że dwie najpiękniejsze kom
naty tego stylu, bardzo ozdobne, podziwiać można dotąd w gmachu 
na rogu ulicy Szewskiej i Placu Nankera, choć stary napis, wysoko 
pod tympanonem umieszczony a dziś od r. 1948 nieistniejący, głosił, 
że dom ten przerobiono z byłej rezydencji Piastów opolskich, wy
gasłych w r. 1532. Nie spotykało się również nigdzie w literaturze 
wiadomości o ocaleniu do obecnych dni w obrębie zamku na Tum
skim Ostrowiu, jaki ukazuje dokładnie plan Weinera z r. 1562, kom
naty gotyckiej, wspartej na jednym filarze w pośrodku4), (ryc. 1).

Lewobrzeżna rezydencja Piastów wrocławskich, na której mu- 
rach wznosi się część środkowa gmachu Uniwersytetu z XVIII w. 
nazywana jest często „Kaiserhof“ i „Kaiserburg" 5), zarówno w lite
raturze przedmiotu, jak i w objaśnieniach, podawanych czy to przez 
Weinera, czy też przez dawnych sztycharzy. Badacz polski mógł być 
tym łatwiej w błąd wprowadzony i nie domyślić się, że chodzi o za
mek po Piastach XII i XIII w.

- Jest jasnym, dlaczego temat, tak żywo nas obchodzący, potrak
towali szowinistyczni badacze niemieccy tak dalece niedbale. Zawa
żyła decydująco ich nacjonalistyczna tendencja; przemilczało się te 
zabytki, bo mówiły o wysokiej polskiej kulturze, której Wrocław 
dawnych wieków zbyt wiele zawdzięczał, iżby tem at nie uznano za 
wysoce niewygodny. Od tego tła odbija dodatnio znakomity nie
miecki historyk sztuki K urt Bimler. Dokonał on, jak się później 
okaże, nader cennego opracowania jednej przynajmniej z tych rezy
dencji, lewobrzeżnej; tej którą pochłonął gmach uniwersytecki. Su
mienny badacz wskrzesił ją w r. 1933 dla naszych oczu, jako do
wodnie pewne dzieło Piastów z XII i XIII stulecia. — Zasługa tym 
większa, że otrząsnął się przy tym z czadu nacjonalistycznych oma
mień, które niestety pozostawiły ślad po innych jego rozprawach 6).

4) Zwrócenie uwagi na ten zabytek zawdzięczam uprzejmości inż. aren. 
Hawrota i Kaliskiego.

5) U Weinera podpis po prawej stronie u dołu pod zamkiem „Kaiserhof“.
6) Bimler K., D. schlesischen massiven Wehrbauten, I Flirstentum Bre- 

slau, Wrocław 1940.



Spotykał się jednak z tak wielką niechęcią kolegów i nakładców, że 
cały szereg prac wydawać musiał własnym nakładem. Może z tej 
także przyczyny broszura, o jakiej mówimy, stanowi wielką rzad
kość. A to z kolei znowu utrudniło polskiej nauce zorientowanie się 
w trudnym a ważnym problemie tego kompleksu murów. Można by 
z niemniej szym uznaniem wspomnieć jeszcze o Al winie Schultzu, 
który blisko sto lat temu reprezentował godnie dawne, najlepsze 
tradycje solidnej i bezstronnej nauki niemieckiej, a któremu za
wdzięczamy tak cenne odkrycia archiwalne o polskich artystach 
Wrocławia XIV—XV w. opublikowane w jego „Maler-Innung“. 
Jego „Topographie Breslaus im 14 u. 15 J .“ z r. 1871, zawiera między 
innymi wyciągi ze starych aktów, dotyczące gmachów piastowskich 
we Wrocławiu.

Jednakże brak wyjaśnień, czy ocalały one do XIX w. i jak ziden
tyfikować miejsce ich położenia, określone w XIV i XV w. swoistym 
sposobem, wywołało znowuż trudności, dające się tylko przy dłuż
szym zachodzie pokonać. Nie pomagają przy tym żmudne zestawie
nia archiwalnych danych o „Strassen Breslaus“ H. Markgrafa 
z r. 1896. Historyk ten, omawiając np. moc szczegółów o dawnym 
stanie ul. Szewskiej i Kuźniczej, ani słowem nie wspomina rezulta
tów A. Schultza, cytującego akta XV w., związane z położonymi tam 
polskimi rezydencjami.

Poniższy przegląd szczegółowszy wrocławskich rezydencji pia
stowskich nie może być z wielu względów wyczerpującym. Pewne 
uzupełniające wyjaśnienia, jak np. archiwalne lub wynikające 
z bliższego zbadania murów (przy odbijaniu tynków), a wreszcie 
z prac wykopaliskowych, mogłyby nastąpić dopiero w przyszłości. 
Cały zaś temat, który się tu  w krótkości omówi, nawet przy obec
nej fazie studiów wymagałby obszerniejszej publikacji, przekracza
jącej ramy artykułu.

Dla zwięzłości, nie będą poniżej należycie pogłębiane problemy 
obronności rezydencji, położonych w obu zamkach: wyspowym 
Tumskim oraz w lewobrzeżnym. Łączy się to zbyt ściśle z obron
nością całego najstarszego Wrocławia z czasów przed kolonizacją. 
Wspomnijmy tylko, że prowadząc dalsze w tej mierze badania, 
w oparciu o analizę krytyczną wiadomości, rozproszonych po obszer
nej literaturze dawniejszej i nowszej, dochodzi się do spostrzegania 
coraz lepiej ogromu zasług polskich z doby Henryka Brodatego (1201— 
1238) około umocnienia jego stolicy. Zarysowują się obecnie dalsze 
szczegóły co do znakomitej koncepcji obronnej z czasu przed r. 1241.



I. Rezydencja na Ostrowie Tumskim

Pierwsza rezydencja Piastów z XI—XII wieku znajdowała się 
i znajdować się musiała w grodzie na Tumskim Ostrowie, wbrew 
obalonym już poglądom Luchsa i Schultego. Prace wykopaliskowe, 
prowadzone tam przez Komitet Millenium dały poważne rezultaty 
dopiero po ukazaniu się pierwszej polskiej historii W rocław ia7). 
Rezultaty ostatnie stanowią nowy dowód, dodatkowy, jak dalece 
wiarogodnym źródłem rozpoznawczym dla historii architektury Wro
cławia, jest wielki plan miasta Weinera z r. 1562. Oryginał przepadł 
podobno w Pradze w czasie ostatniej wojny. Ale we Wrocławiu roz
porządzamy: 1) dokładną starą kopią w archiwum diecezjalnym, 
2) sumiennym facsimile barwnym, rozmiarów blisko 2 X 2  metry, 
wykonanym dzięki Paritiusowi w r. 1820 (Biblioteka Uniw. Wro
cław.), 3) bezbarwną odnośną kopią (tamże i w Ossolineum), 4) re
produkcjami fotochemicznymi. Otóż wszystkie te materiały, między 
sobą zupełnie zgodne, zestawione z odkryciami Komitetu Millenium 
z lat 1949—51, prowadzą do paru interesujących spostrzeżeń. Po 
pierwsze, iż Weiner przedstawił zadziwiająco dokładnie sytuację 
zamkowych murów obronnych i przyległej wieży Tumskiej, istnie
jących jeszcze w 1562 a znajdujących się — po zachodniej stronie 
grodu, nad Odrą. Znaleziono pokaźne fundamenty tych zabytków, 
prawie że ściśle w tym samym miejscu, co u Weinera. Przed nimi 
leżały, dochodząc bezpośrednio do rzeki, rozległe, starsze wały 
drzewno-ziemne, obejmujące też przestrzeń na południe od zam
kowego kościoła św. Marcina, wymienionego już w połowie XII w. 
Resztki tych wielkich wałów, odkrytych przez Komitet Millenium 
i datowanych przez specjalistów na przełom XI—XII w .8), Weiner 
oczywiście widzieć nie mógł. Musiały być znacznie wcześniej zni
welowane, jako niepotrzebne po wystawieniu ściany obronnej mu
rowanej. Po wtóre, dokładność Weinera w przedstawieniu jej części 
zachodniej, prowadzi do uznania za pewny i wiarogodny zarys 
całości obszaru grodowego, murowanego, jaki z budynkami wew
nątrz przedstawia ten niezwykły kartograf-geometra XVI w. i jaki 
określa on wyrazem „Purgk“ tj. Burg. W tym zaś obrębie, na 
wschód od przebudowanego w dobie gotyku kościoła św. Marcifia 
(zrujnowanego w ostatniej wojnie), leżą przerobione, ale w części

7) Maleczyński K., Dzieje Wrocławia I (do r. 1526), Wrocław 1948.
8) O odkryciach tych pojawi się wkrótce praca dra W. Kocki w „Arche

ologii" pod redakcją prof. K. Majewskiego.



dawniejsze zabudowania, zamieszkałe obecnie przez zgromadzenie 
zakonnic „de Notre Dame“. Wśród ich pomieszczeń, mogliśmy sfoto
grafować komnatę gotycką o czterech sklepieniach, wspartych na 
jednym filarze zdawna bardzo uszkodzonym. Wskutek tego — za
pewne dla wzmocnienia gotyckiego filaru, wbudowano w XIX czy 
XX w., między nim a murem zewnętrznym komnaty, ścianę ce
glaną (ryc. 1). Zachodzi możliwość, że komnata ta powstała przed 
wymarciem Piastów wrocławskich i że należała do mieszkalnej 
części tamtejszej rezydencji, opuszczonej, jak wiadomo, już w po
czątku XIV w. i przekazanej miejscowemu klerowi tumskiemu.

Godnym będzie uwagi, że wedle wysoce sumiennych badań i re
konstrukcji kreślarskiej Bimlera, w jego „Kaiserburg", zamek lewo
brzeżny Wrocławia w części rezydencyjnej tj. zachodniej z XIII w., 
zawierał parę komnat, wspartych również na jednym filarze. To 
samo stwierdzamy dotąd w innej rezydencji i to bez rekonstrukcji, 
w naturze, mianowicie w domu Piastów opolskich na rogu Szewskiej 
i Placu Nankera na parterze, w jednej z dwu komnat, o których 
niżej, a które ponad wszelką wątpliwość pochodzą z drugiej połowy 
XIV w. (ryc. 7). Można więc stwierdzić, że komnata gotycka o jed
nym filarze u sióstr Notre Damę reprezentuje w każdym razie tra
dycje piastowskie w owej pięknej koncepcji czterosklepiennego 
wnętrza rezydencyjnego, o jednym filarze w pośrodku. Przypomina 
to zarazem pokrewną, wielką komnatę piastowską w XIV w., 
wspartą także na jednym filarze na Wawelu. Związki bliskie wnętrz 
krakowskich i wrocławskich będzie się jeszcze poruszać niżej.

Że obronne mury ceglane grodu Tumskiego powstały raczej 
w pierwszej połowie XIII w. przed r. 1241, jak już opiniował Male- 
czyński, — wskazują systematyczne badania pomiarowe, jakie 
w ogóle na terenie Wrocławia i innych stronach Śląska przeprowa
dza się od paru lat. Datowanie na XIII wiek odpowiada też, o ile 
wiadomo poglądom, jakie ustalają się w ramach badań nad począt
kami Państwa Polskiego.

Ale co więcej, zestawienie: a) pomiarów cegły w murach koś
cioła trzebnickiego cystersek, z fundacji Henryka Brodatego, tj. 
z kampanii budowlanej pierwszej (1204—1219) i z drugiej (od 1219 
do 1241 najpóźniej), jako też b) cegieł w pozostałej dotąd części zam
ku legnickiego, zbudowanej przez Brodatego 9), a wreszcie c) w oca

9) Bimler K., o. c. IV s. 26 nn; rozmiary cegły: długość 25—26 cm, szero
kość 11—12 cm, wysokość 7,5—8 cm, wskazują na architekta z Zachodu.



lałej resztce zamku wrocławskiego lewobrzeżnego, która jest 
dzisiaj zakrystią uniwersyteckiego kościoła, pozwala wskazać, że 
cegły m uru obronnego Tumskiego m ają uderzająco podobne wy
miary i wskazują, tym  samym, na czasy przed lokacją Wrocławia 
z 1241/42 r. Niemniej prowadzi nas do takiego wniosku parę nie- 
poruszanych dotąd spostrzeżeń. Oto niezwykłe fundamenty tych 
Tumskich umocnień, odkrywanych od 1949 r. oparte są na tym sa
mym systemie, co w fundamentach części zamku legnickiego z cza
sów Brodatego, o których bliżej w relacji konserwatorskiej 
z r. 1926 J0). Jedne i drugie fundamenty, w spierają się na ukrytych 
ongiś w podziemiu filarach o znacznych odstępach, a połączonych lu
kami segmentowymi.

Szczegół ten architektoniczny jest zjawiskiem współcześnie dość 
rzadkim. O ile sprawdzić zdołałem, stwierdzono go w odniesieniu do 
umocnień obronnych kilku miast w Belgii z przełomu XII/XIII w. 
Sporadycznie spotyka się je także i w Polsce w czasach później
szych * 11). Wobec silnych związków łączących prawie współcześnie

10) W Mitteilungen d. Ver. f. Gesch. v. Liegnitz 1926, s. 29.
11) Według Manuel d’Architecture K. Enlarta, łuki segmentowe wpro

wadzali architekci „wszelkich epok“. Według informacji ustnej ś. p. W. Kiesz- 
kowskiego, fundamenty podobne spotyka się w Polsce parokrotnie. Niemniej 
w danej epoce ów system zdaje się być wielką rzadkością. W takiej np. Belgii 
natrafiono na niego dopiero w ostatnich czasach, mianowicie w kilku mia
stach z XII i początków XIII w. Podnoszono przy tym ich zagadkowość i rzad
kość odkrycia na zjeździe archeologów w Liege z r. 1932 (Annales, referat 
Meurisse’a i in. Według dzisiejszych architektów byłby to na wyspie tumskiej 
pomysł, mający na celu zabezpieczenie murów od pęknięć, możliwych zawsze 
na gruncie niepewnym. W Belgii natomiast chodziło (według konserwatora 
brukselskiego Breuera) o wprowadzenie w taki sposób wroga w błąd, w razie 
gdyby przy oblężeniu czynił podkopy. Natrafiałby przy tym bez końca na 
dalszy ciąg podziemia, a najrzadziej na pojedynczy filar. Breuer wyraża tylko 
przypuszczenie, że w XII i XIII w. system ten był bardziej rozpowszechniony, 
ale sprawa nie została do r. 1936 ostatecznie wyjaśniona. Przypuszczaćby 
należało, że podobnie rzecz się miała w XII w. we Francji i w sąsiednich 
terenach. Za czasów Brodatego i jego bezpośrednich poprzedników i następ
ców, rozległe stosunki kulturalne Śląska i całej Polski, zarówno ze Wschodem 
Europy, jak z Zachodem należą do zjawisk typowych a zwykłych społeczeń
stwom, skłonnym do postępu. Wśród niemieckich historyków sztuki W. Guettel 
umiał to uczciwie podkreślić (Schlesiens Vorzeit NF. IX. s. 53—54. Tamże 
dwie reprodukcje kapitelu z XII w. z zamku w dziedzińcu Uniwersytetu Wroc
ławskiego).



Polskę z Francją i Walonią 12 13) podobieństwo fundametów we Wro
cławiu i np. w Binche w Belgii nie powinno by dziwić tym bardziej, 
że Wrocław XII i XIII w. zdobywa się na własną odmianę polskiej 
kultury, której twórcy mogliby wyrazić się podobnie jak wielu orga
nizatorów znakomitych dzieł wszelkich czasów, — słowami o 500 lat 
późniejszymi Moliere’a, że dla swej (tak oryginalnej przecież) pro
dukcji czerpał podniety i korzyści zewsząd, „gdzie je znalazł" po 
cudzej literaturze (m. in. hiszpańskiej).

Nasuwa się jeszcze kilka uwag w nawiązaniu do krótkiej 
wzmianki K. Maleczyńskiego, że gród tamtejszy, drzewnoziemny, 
przed objęciem go przez Piastów w końcu X wieku był pewno gro- 
dęm „plemiennym", a więc sięgającym w odległe czasy. Otóż ów 
wiarogodny plan — widok Weinera z zamkiem Tumskim, z r. 1562, 
ukazuje nam mury, które tworzą przegrody między poszczególnymi 
parcelami w „die Burg“, jako zbiegające się promieniście do placu 
wewnątrz grodu, za wieżą główną, południową, t. j. bramńą. (Figu
ruje ona jeszcze u Wernhera, w rękopisie R. 551 II, na planie mia
sta z lotu ptaka, jak u Weinera na tym samym miejscu). Otóż ta 
niezwykła, a nieznana z jakichkolwiek innych stron miasta, promie- 
nistość urbanistycznego układu w kompleksie budowli, jest cechą 
charakterystyczną najstarszych okolnic zachodnio słowiańskich1S).

G. Chmarzyński wspomina ślady innej okolnicy, w Pieńsku nad 
Nysą (Dolny Śląsk II, s. 237). Wprawdzie osady takie posiadały 
z czasem płot, otaczający je wokoło, a będący echem starszej pali
sady, ale bynajmniej nie zamierzam przypuszczać, iżby gród Tumski 
powstał z okolnicy. Chodzi o sprawę o wiele szerszą. Już Marian 
Sokołowski w słynnej rozprawie o ruinach na Ostrowiu Lednicy 
wykazał, że promienistość była także cechą wielkiego emporium

12) Tympanon Świętosława Włostowica u P. Marii na Piasku, wykonany 
około r. 1150 (uzasadnienie w mej pracy: Tympanon Marii Włostowiczowej 
i Świętosława na tle rzeźby wrocławskiej XII w., Sprawozd. Wrocł. Tow. 
Nauk. 1949, dod. nr 1, Wrocław 1950) — obok wpływów zachodnich zdradza 
wyraźnie i bizantyńskie. Za Bolesława Kędzierzawego zasiada na biskupstwie 
wrocławskim leodyjczyk Walter z Malonne (zm. 1169), twórca pierwszej cio
sowej katedry wrocławskiej romańskiego stylu, dokończonej przez Żyro- 
sława II. Brat Waltera, Aleksander jest nieco wcześniej biskupem płockim; 
obaj zaś, podobnie jak Piastowie, odznaczają się jako mecenasi sztuk pięk
nych. Brodaty jest nadto szwagrem królowej francuskiej.

13) Por. w tej sprawie m. i. Helmich M., Schlesisches Dorf ryc. 6 (Sla- 
vischer Rundling); Das Dorf u. seine Gestaltung (b. m. w.). Por. Balzer O., 
Kwartalnik Hist., XXIV, 365 nn.



w Erfurcie Serbów Łużyckich z doby Karola Wielkiego. Siad pozo
stał dotąd w wachlarzowym rozbieganiu się najstarszych ulic miasta 
z jednego pola. Należy dodać, że promienistość podobna ma cechy 
ogólno-słowiańskie, bo np. liczne stare plany Moskwy wskazują na 
uparte utrzymywanie się tam promienistego układu ulic, rozchodzą
cych się ze swego centrum we wszystkich kierunkach. Wobec istnie
nia przykładów z wielkich osiedli od Erfurtu  słowiańskiego aż het po 
Moskwę, wskazujących na właściwości pradawnych osiedli słowiań
skich, tak wiejskich jak i większych, rozporządzamy wskazówką dla 
uzasadnienia cytowanego poglądu o grodzie Tumskim. Czekamy 
jednak na dalsze badania Komitetu Millenium.

W ostatniej chwili przy redagowaniu tej pracy, ukazano mi 
w składzie zabytków, odkopanych na Ostrowie Tumskim wielką 
bazę kamienną (prawdopodobnie przyścienną), ze szponami, wska
zującymi na przełom XII i XIII wieku. Ma ona od frontu starannie 
wyciosany występ doskonale zaokrąglony, a z obu jego boków dwa 
podobne, mniejsze. Świadczy to najwyraźniej, że na tej podstawie 
wznosiła się kolumna okrągła, lub półokrągła, w towarzystwie dwu 
mniejszych. Znamy takie, z architektury znakomitych budowli róż
nych krajów, z doby stylu romańskiego.

Wobec znalezienia jej na południe od kościoła św. Marcina, 
wewnątrz obwarowania przyjąć wypadnie, że pochodzi ona najprę
dzej z pierwotnej, tamtejszej rezydencji XII—XIII w., o której mu- 
rach zewnętrznych, obronnych z X III w. już się mówiło, podnosząc 
ich wczesność t. j. pochodzenie z czasów Brodatego. Wydaje się nie
prawdopodobnym, aby tak dalece wielką i ciężką bazę przyniesiono 
z dość odległej katedry XII w. i to bezpożytecznie. Ostatnio znale
ziono ją przecież w miale ziemnym z gruzami. Przynależała by tym 
pewniej, od początku, do I grodu, zburzonego później w niedającym 
się określić momencie. Sprawa jest tym ważniejsza, że jak się niżej 
okaże, niemało danych przemawia za istnieniem podobnego systemu 
podpór w romańskich kolumnach wiązanych w pęk, w najstarszej 
części rezydencji lewobrzeżnej Wrocławia, wedle opisu z XVII w., 
jaki cytuje Bimler.

II. Rezydencja lewobrzeżna

Lewobrzeżny kompleks leżał na obszarze zajętym a) po części, 
od r. 1689 przez kościół uniwersytecki (nie mówiąc o zakrystii, bo 
to resztka zamku z XII—XIIIw.) oraz b) po części, od r. 1728, przez



środkowy gmach Uniwersytetu, położony skośnie do osi głównej 
ul. Kuźniczej bokiem zachodnim oraz przez gmach wschodni.

Wedle świadectwa sztychów i dostatecznych dowodów, przedsta
wionych przez Bimlera, główny gmach rezydencji z XII—XIII w. do 
r. 1728 miał to samo położenie skośne, jakie dziś w stosunku do osi 
ulicy Kuźniczej charakteryzuje ów środkowy, a przepiękny gmach 
Uniwersytetu. Wzniesiono go na fundamentach i murach zamko
wych. Dotąd możemy podziwiać to dzieło, powstałe najprawdopo
dobniej z projektów Dominika Martinelli i Gabriela G abrielli14). 
Brama Uniwersytetu między mieszkaniem portiera a fasadą kościoła 
uniwersyteckiego leży prawie, że w miejscu, gdzie znajdował się 
wylot starej bramy zamkowej ku miastu (por. ryc. 2).

Bimler opracował całość odnośnych problemów tak dokładnie, że 
właściwie wystarczyłoby odesłać czytelnika do jego broszury, gdyby 
nie jej rzadkość oraz potrzeba podania pewnych uzupełnień, zdaje się 
dość ważnych. Na podstawie zachowanych resztek tej rezydencji, 
dawnych planów, sztychów i relacji łacińskiej z r. 1659, Bimler prze
prowadził rewelacyjny dowód, że była ona murowaną już w XII 
i XIII w. i że wspomniane przekazy ujawniają cechy stylu romańskiego 
w części najstarszej. Potwierdzamy, że widnieją one po dziś dzień, 
poniżej dachu zakrystii (ryc. 4), która aż do ostatnich czasów ucho
dziła za resztkę „Kaiserburgu“. Pomyłka polegała tylko na nieświado
mości, że zamek pochodził z doby Piastów, następnie Luksemburgów 
i Jagiellonów. Po śmierci Ludwika Jagiellończyka (1526) przeszedł on 
w ręce Habsburgów, jako królów czeskich i władców Śląska. Pod rze
czonym dachem widnieje dotąd pięć małych łuków półokrągłych a więc 
typowo romańskiej ozdoby arkadowej, umieszczanej tak często w tej 
dobie poniżej linii dachu. (Por. imitację romańskiej na prezbiterium 
kościoła św. Idziego obok katedry). Bimler wywodzi przekonywu
jąco, że za tym murem mieściła się jedna z piastowskich sypialni.

Sumienny badacz niemiecki zaniedbał jednak dokonania pomia
rów cegły tej pokaźnej ściany, o dwu kondygnacjach, położonej od 
strony dziedzińca uniwersyteckiego, ongiś zamkowego. Przegrodzono 
go w XII—XIII w. inną jeszcze, romańską budowlą z wielkimi sa
lami-j adalniami.

14) Do wniosku doszedłem niezależnie od prof. V. Werden (Eichstaedt), 
wskazującego na Gabriellego a przygotowującego od r. 1938 wielką monografię 
o Gabriellim (informacja ustna). Podniósłbym zwłaszcza podobieństwo portalu 
Uniwerystetu Wrocławskiego i portalu pałacu Liechtensteinów w Wiedniu, 
dzieła Martinellego i Gabriellego z tychże czasów.



Otóż wymiary cegły odpowiadają tym, jakie charakteryzują 
kościół trzebnicki z czasów Brodatego, jego zamek legnicki oraz fun
damenty m uru obronnego grodu Tumskiego, nieznane Bimlerowi, 
bo odsłonięte dopiero ostatnio 15). Szczęśliwie odkryty przez Bimlera 
plan z lat c. 1660 (u niego ryc. 3 i tu  ryc. 3), ujawnia, że prostokątny 
budynek w pośrodku dziedzińca obecnego (między Nr 7 a 9 w pla
nie Bimlera) miał u południowo-wschodniego narożnika występ pół- 
cylindryczny. Zaś fundamenty okrągłej wieży u narożnika północno- 
wschodniego, t. j. na końcu linii wschodniej tego gmachu, odkrył 
ponadto Bimler w piwnicach Uniwersytetu. (Plan, ryc. nasza n r 3, na 
wschód od numeru 7). Uderza analogia do podobnego cylindrycznego 
flankow ania16) tej części zamku legnickiego, która dotąd ocalała, 
a która pochodzi z czasów Brodatego. Bimler nie poruszył tego wy
mownego porów nania17). Ciekawym będzie, że najstarsza część 
zamku piastowskiego w Brzegu, bodaj miała też cylindryczne flan
kowanie wieżowe (plan u Chmarzyńskiego „Dolny Sląsk“ I, s. 434). 
Ów cylindryczny godzien tej nazwy system jest więc tradycją pia
stowską, idącą z Legnicy. Ale w dobie Brodatego stanowi on jeszcze

15) Należyte porównanie wymiarów cegły kilku budowli wymaga dłu
giej kolumny cyfr. Odkładamy to do czasu, gdy dr T. Rudkowski ogłosi swe 
rezultaty. Tu dla krótkości wymienimy tylko cyfry przeciętne w cm: 1) Trzeb
nica (1204—1241) — 8,5/9 X 10—12,6 (głównie 11—12) X 25/26—27 cm; 2) Leg
nica, zamek Brodatego i Pobożnego (1204—1241) — 7,5/8,5 X 11/12 X 25/26 
według Bimlera, co należałoby sprawdzić); 3) gród Wrocławski na Ostrowie 
Tumskim, fundamenty murów obronnych — 8,5/9 X 11,5/12 X 25/26, presbi- 
terium św. Jakuba część około 1240 (Burgemeister, wymaga sprawdzenia). 
7,5/9,5 X 11,5 X 22/23 (?); 5) Wrocław „Burgwall“ późniejszy arsenał XV w., 
wieża czworokątna, niewątpliwie starsza od arsenału, najgrubsza ze wszyst
kich badanych reszt po murach obronnych we Wrocławiu, część dolna, naj
starsza, o 270 cm grubości ścian: 9—10 X głównie 12/13 X głównie 26,7/27/28 
cm. Pochodzić by zatem mogła również z czasów Brodatego.

ie) Nie chodzi o pojedynczą wieżę okrągłą a tylko o flankowanie syste
matyczne tj. conajmniej dwu narożników, związanych wspólnym murem 
obronnym przy czym cylindryczne wieże występują tu na zewnątrz, w prze
ciwieństwie do wtopionych w całość murów obronnych wież zamkowych 
o wiele częściej tak sytuowanych w dawniejszym stadium. Tylko powyższy 
system stanowi nawiązanie do koncepcji zarówno wschodniej jak i rzym
skiej z doby cezarów, do czego wrócono najprzód we Francji (XII w). Zdarza 
się to w Niemczech przed końcem XIV w. tylko wyjątkowo, w bezpośrednim 
nawiązaniu do Francji. W Polsce najwcześniej za Kazimierza Wielkiego; na 
Śląsku tak wczesne wprowadzenie systemu (XII—XIII) jest niezwykłą rzad
kością w porównaniu do Europy centralnej.

17) Por. plan części z czasów Brodatego u Bimlera, Wehrbauten IV.



wielką osobliwość w środkowej Europie. Ma prastare źródła w ka
sztelach legionów rzymskich i warowniach przednio-azjatyckich 
z tego czasu. Legionowe zachowały się po części do dzisiaj (Tours, 
Senlis). Najwcześniej, bo od XII wieku wznawia dowodnie system 
taki Francja, Włochy zaś dopiero pod jej wpływem i na krótko, 
w XIII w .18). Są to więc wskazówki nadzwyczajnej postępowości 
w polsko-śląskim budownictwie XIII wieku. Wszystko zdaje się 
wskazywać, że wieże okrągłe niepojedyncze, ale flankujące syste
matycznie, Niemcy wprowadziły później niż Polska, po czasach Kazi
mierza Wielkiego.

Na zachód od wrocławskiego gmachu z jadalniami (ryc. 3 w le
wo od b) widnieje w planie na dziedzińcu zarys dużej okrągłej bu
dowli, niewątpliwie wieży, bo na otwór studni jest on o wiele zbyt 
obszerny. Wieża czwarta, okrągła, wedle badań Bimlera również 
z najstarszej doby zamkowej, figuruje, (obudowana później), w po
łudniowo-wschodniej części zamku. Wszystkie te cztery formy cy
lindryczne tworzą razem wzięte trójkąt, a zamek legnicki z XIII w. 
miał również zarys trójkątny. Niemniej zastanawia ,,Relatio de 
Burgo Caesareo W ratislaviae“ z r. 1659. Zwłaszcza wyrazy, jakie 
podaję wedle tłumaczenia Dra P. Hoppe 19). „Die Burg ist ein altes 
Bauwerk ... zum  guten Teile durch Haustein sehr fest ... Es sind aus 
Haustein sehr solide gebaute Saeulenumgaenge da, hin und wieder 
m it kleineren Steinsaeulen besetzt“. Otóż architektura Śląska od go
tyku wzwyż, jest stale ceglaną, a z ciosów wykonuje się tylko i to 
nie zawsze, obramienia okien i portale (jak w Krakowie). Gmach 
w tej „dużej części" ciosowy był więc wyraźnie stylu romańskiego. 
Wszakże już w Trzebnicy stawia się w latach 1204—1219 i .1219— 
1241 mury z cegły, w stylu przejściowym romańsko-gotyckim. Cyto
wany zaś opis kolumn wielkich z przyłączonymi małymi, uderzająco 
przywodzi na myśl omówioną wyżej bazę romańską, przyścienną 
znalezioną obecnie na wyspie Tumskiej w grodzisku przy kościele 
św. Marcina. Oba zamki miałyby zatem podobne kolumny w XII 
lub na początku XIII-ego wieku, bo później jawi się styl przejściowy 
romano-gotycki i czysto gotycki. Relatio powiada dalej: „Im mittle- 
rem Stockwerk (a więc były 3 kondygnacje) haengen auf schoencn 
Steinsaeulen ruhend, zwei weite Innenraeume zusammen". Chodzi 
więc znowu, jak w ocalonej komnacie grodu Tumskiego, o wnętrza

19) Por. artykuł o Kasztelach w Enciclopedia Italiana (wielka).
ie) Tekst łaciński opublikował Knoblich C. w Programm d. Matthias 

Gymnasiums (1870).



ze sklepieniami, wspartymi w każdym, na jednej podporze w po
środku. Gotycka, byłaby raczej filarem, a wcale dokładny, jak się 
okazuje, autor relacji nie mówi „Pfeiler“ lecz „Steinsaeule" (czyli 
kolumna okrągła, romańska). W XVI w. zarzucano już takie koncep
cje. Bimler zauważył słusznie, iż gdyby chodziło w danym wypadku 
o salę renesansową, zastosowano by chyba ozdobną powałę (por. 
kasetonowe na Wawelu). Opinię wzmacnia wzgląd na cylindryczne 
flankowanie gmachu, w rodzaju legnickiego i położenie jego w naj
starszej, we wschodniej części rezydencji; podobnie przemawia za 
tym cały układ tej grupy budynków, zupełnie obcy renesansowi, bo 
trójkątny i nieregularny, a nie czworoboczny.

Wszystko to uzupełnia wymownie dalszą relację, jaką zawdzię
czamy Bimlerowi. W dziedzińcu Uniwersytetu stoi obecnie, od 
r. 1896, okrągły a potężny trzon kamienny — pozostałość z wyższego 
uprzednio słupa romańskiego — nakryty głowicą (1 m X l m )
0 kształtcie sześcianu typowo romańskiego, zaokrąglonego od dołu
1 ozdobionego zarysami półkolistymi; zupełnie tak samo, jak na trzech 
innych, pochodzących napewno z olbińskiego opactwa XII w. Roz
wleczono je po m ieście20) po zburzeniu tego szacownego zabytku 
w r. 1529. Mieszczanie używali ich jako m ateriału budowlanego 
przy stawianiu swoich domów po tej dacie21). W XX w. wydobyto 
Z'dwu gmachów XVI w. parę takich okazów i przewieziono je do 
Muzeum 22). Znalazłszy w r. 1896 jeden jeszcze, identyczny egzem
plarz w piwnicach Uniwersytetu, tuż obok wschodniej części dzie

2°) Wyliczenie fragmentów z adresami u Burgemeistra, K. Denkmaeler 
III, 195—96. Spis okazuje się niezupełnym i niedbałym. Uzupełniam go w pracy 
o Ołbinie dla Twa N. Wrocł. 1952.

21) Wiadomości potwierdzone wielokrotnie w XIX—XX w. Weiss, Burge- 
meister itp.). Por. rękopis Wernhera z 1. 1750—55, Bibl. Uniw. Wrocł. R. 551 II 
ad Olbin i Rybisch.

22) Jeden wydobyty z domu płócienników przy Sukiennicach na Rynku, 
drugi, ze zburzonego w r. 1892 domu przy Mikołajskiej 76. Dotąd najpiękniej
szy kapitel olbiński służy za węgieł narożnego domu przy Mikołajskiej i Stu
denckiej i rynku, barbarzyńsko użyty w tym celu przy budowie domu 
w XVI w. Por. Burgemeister, o. c. III, s. 196. Wzmiankę a) o kolumnie w piwni
cach Rybischa ul. Ofiar Oświęcimskich Nr 1—3 oraz b) o czwartej, w domu 
„pod niedźwiedziem grającym1' (ul. Kotlarska) pierwszy uczynił Zinkler. Prób 
zabezpieczenia przed r. 1945 tych dwu zabytków nikt nie czynił. Plac Nowego 
Targu wybrukowano po r. 1529 materiałem kamiennym z tegoż opactwa. 
Może i tam pod ziemią i w okolicy znalazłyby się cenniejsze fragmenty ro
mańskie. Inne leżą może dotąd na dnie Odry, koło t. zw. Tamki, bo po r. 1529 
użyto ich tam do fundamentów „Wasserkunst11 (Wernher).



dzińca, a więc na niewątpliwym terenie byłego zamku, określono 
go bez namysłu, jako pochodzący z Olbina. Bimler obalił zbyt 
pośpieszną opinię. Stwierdził, że kolumnę z owym kapitelem usta
wiono w piwnicy dopiero po r. 1728 a nie w r. 1529. Miała to być 
podpora zamierzonego, nowego sklepienia, ale nie doprowadzono za
mierzenia do skutku ostatecznego. Jest to więc kolumna z zamku 
XII w., zaoszczędzona po zburzeniu całości w r. 1728 dla postawienia 
gmachu Uniwersytetu. To, że była prawie identyczną z olbińskimi, 
stanowi naturalne następstwo równoczesnego ruchu budowlanego, 
zarówno dworskiego, jak klasztornego. Zdaje się wykluczonym, iżby 
rozmach w tej mierze, znany z dzieł architektury na Olbinie (1138/9), 
na Tumskim Ostrowie (katedra 1149—1180), na Piasku (1150/80) itd., 
był sprawą obojętną dla jego protektorów dworskich, gdy chodziło 
o ich własną rezydencję. Ciosali dla nich kolumny rzemieślnicy 
z Olbina. Słusznie podnosi poza tym autor broszury z 1933 r., że 
„łatanie" m urarki mieszczańskiej ułamkami z Olbina w XVI w. po 
r. 1529, nie mogło by być naśladowanym przez dwór cesarski i jego 
zamkowych pełnomocników. Dodajmy, że był to świat o skrajnie 
katolickich tendencjach. Zburzenie Olbina było natomiast dziełem 
fanatycznych protestantów, o czym szeroko W ernhęr23). Wy
daje się wykluczonym, aby Habsburgowie używali budulca 
z ruin Olbina. Stanowiłoby to rodzaj usankcjonowania akcji 
z r. 1529, którą musieli potępiać. Bimler, jak sądzimy, ma tym wię
cej racji, że w mieście chodziło o stawianie domów nowych, jak 
Rybischa (protestanta) przy ul. Ofiar Oświęcimskich, lub ten przy 
rogu Studenckiej. W r. 1951 zespół słuchaczy historii sztuki Uniwer

23) Rękopis Topografii Wernhera R. 551 (II) s. 237. Ten wiarogodny szpe
racz po starych aktach donosi, że przywódcy gminy protestanckiej przypro
wadzili 14. X. 1529 r. współwyznawców na burzenie opactwa. Protesty ostat
niego na Olbinie profesa Wojciecha Radzikowskiego na nic się nie zdały. Użyto 
przemocy „nicht ohne Schadenfreude“, jak pisze lojalnie protestant XIX w. 
Weiss, Chronik d. Stadt Breslau, s. 839. Tablicę ku pamięci Radzikowskiego 
wmurowano w XVI w. w ścianę kościoła św. Jakuba (Wincentego) przy któ
rym osiedli wypędzeni z Olbina premonstratensi. Usunięto ją na skutek zajęcia 
Wrocławia przez Prusaków w 1741 r. Łaciński czterowiersz na cześć Radzi
kowskiego z detalami o zburzeniu opactwa, podał Wernher w rękopisie (1. c.), 
dzięki przechowaniu tablicy w 1755 r. w miejscu mniej widocznym. Wiado
mości o Radzikowskim nigdzie bodaj nie były dotąd publikowane. Nazwisko 
jego, podobnie jak inne, polskie, u premontratensów XVI w. we Wrocławiu, 
podane w monografii opactwa przez Goerlicha, zdają się potwierdzać przypusz
czenie, iż pogląd o niemieckości zakonu jest nie mało przesadzonym.



sytetu Wrocławskiego odnalazł w zniszczonej piwnicy domu Rybischa 
jeszcze jedną taką kolumnę z głowicą, barbarzyńsko obciosaną po 
bokach w XVI w. dla przystosowania jej do podziemnych konstruk
cji. Liczne zaś przekazy, powtarzają od XVI w., że ów patrycjusz 
należał istotnie do grona mieszczan, którzy w ten sposób robili in
teresy na zrujnowaniu olbińskiego kom pleksu24). Tymczasem 
w XVI i XVII w., zamek wedle cytowanej relacji, stanowił „sehr 
festes Bauwerk".

Autor jej o parę wierszy dalej ponawia uwagę o „solidności" 
jego części składowych. Sztukowanie zatem w XVI w. wnętrz ko
lumnami z Olbina, byłoby — jak się okazuje — przedsięwzięciem 
zarówno niepotrzebnym zamkowi, jak  ideowo sprzecznym z men
talnością właścicieli. W dodatku głowica w dziedzińcu U. Wr. ma 
drobne ozdoby listne na narożnikach i w środku czterech krawędzi. 
Nie jest więc ściśle taką samą, jak olbińskie.

Kolumna z głowicą, stojąca na dziedzińcu Uniwersytetu Wroc
ławskiego jest zatem najwyraźniej niebyłe jakim śladem okazałości 
romańskiej rezydencji piastowskiej; podobnie jak poniekąd arka
dowa ozdoba poniżej dachu zakrystii. Wedle zasłużonego badacza 
niemieckiego niedługo po wykonaniu tej części wschodniej, powstał 
potężny czworokąt gmachu mieszkalnego w północno-zachodnim na
rożniku (nasza ryc. 3, w planie Nr 5) i wieża prostokątna (w planie 
Nr 3) w pasie południowym 25). Dzisiejszą sień wejściową Uniwer
sytetu (przy kościele, na terenie „szyi" czyli sieni bramnej zamko
wej), cechuje ten sam co dawniej układ skośny, typowy dla prasta
rych budowli, stoi bowiem na murach piastowskich. Cała część środ
kowa i wschodnia U niwersytetu zawiera rozległe remanenty 
z tychże czasów, aż po narożnik niemieckiego, byłego instytutu che
micznego (dziś ruina).

24) Wernher, Weiss, o. c. i inni.
25) Sztycharz Hayr (1587—1591) a za nim Merian w wielkich widokach 

Wrocławia z lotu ptaka przedstawił tę wieżę, jako okrągłą, pomyłkowo. Do
wodzą tego inne sztychy XVII w. zgodnie z planem zamku z lat c. 1660. Relatio 
z 1659 stwierdza, że okrągła była wieża druga, na wschód od prostokątnej, 
ukryta od zewnątrz dla oka widza, bo wtedy już była obmurowaną now
szymi ścianami i użyta na klatkę schodową. Por. o niej jako romańskiej passus 
u Bimlera i plan Nr 1. Dokładny sztych późniejszy z XVII w. przedstawia 
wieżę prostokątną, południową z typową dla Polski attyką, np. taką, jak 
w Krakowie przy ul. Sławkowskiej, po lewej od Rynku. Dehio uznaje, że na 
Śląsku wzorowano je „nach polnischen Vorbildern“ (Handbuch d. D. K. Denk- 
maeler II. s. 361).



Mogą nas tam czekać dalsze rewelacje z wykopalisk (por. plan 
rekonstrukcyjny i plan remanentów na ryc. 1 i 6 u Bimlera). Żmudne 
badania ujawniły wreszcie, iż potężne mury, na których wspiera się 
po dziś dzień łuk tunelu, tj. długiej „szyi“, przez jaką przechodzimy 
pod I piętrem Uniwersytetu na most przyległy, pochodzą również 
ze średniowiecza, za wyjątkiem małej części ściany zachodniej u jej 
południowego krańca. Są to grube mury wcześniejszej jeszcze wieży 
bramnej, położonej na zewnątrz zachodniego ,,szpica*‘ warownej 
rezydencji. Stoimy wobec znakomicie pomyślanego, obronnego wy
lotu dla miasta, z ul. Kuźniczej. Skręt jej osi w tym miejscu jest 
typową „chicane“ średniowiecza, mającą osłabić rozpęd wroga 
w razie, gdyby bramę sforsował. Próbując sunąć dalej w głąb Wro
cławia, u stóp zachodniej ściany rezydencji, narażał się na w erty
kalne pociski stamtąd, mogące go miażdżyć i zahamować (ryc. 2 D).

Bimler pominął wzmiankę, że nazwa „Kaisertor" brzmiała 
zresztą ongiś „Fuerstentor“, co w historii Wrocławia dotyczyć mogło 
jedynie Piastów i co potwierdza tylko wyniki niemieckiego autora. 
(Por. F. Wenher o. c.).

Niezależnie od argumentów, jakie podał, nowe wskazówki na 
ich solidność znajdujemy w analizie zabytków odkrytych w ra
mach badań nad początkami państwa polskiego na wyspie Tum
skiej. Zachodzi uderzający związek między wskazówkami na dato
wanie murów pierwszej i drugiej rezydencji, między wymiarami ce
gły murów tam i tu, w zakrystii ceglanej, między wskazówkami, 
jakie daje wielka baza, odnaleziona na południe od św. Marcina 
w grodzie I, a właściwościami stylowymi rezydencji lewobrzeżnej, 
jakie wyłaniają się przed naszymi oczami przy dokładnej analizie 
ocalonych materiałów do jej dziejów z XII i XIII w.

Jesteśmy zaś mimo wszystko dopiero u początków odkryć, jakie 
się tak ciekawie zapowiadają na przyszłość 26).

Dla krótkości odkłada się do innej okazji szersze omówienie wo- 
jenno-architektonicznej doniosłości tego całego lewobrzeżnego 
obszaru warownego, jaki jeszcze w XVII i XVIII wieku zachował 
się prawie cały w swych dawnych granicach. Zapewne od końca 
średniowiecza obniżano pierścień murów okólnych: od zachodniej 
wieży rezydencji aż po tyły kościoła św. Jakuba i Wincentego na 
wschodzie (por. ryc. 2, z r. 1649 według Meriana). Zarówno ten wi

2e) O dodatkowej budowie z XIV w. za biskupstwa Pogorzelskiego w części 
północnej zamku z wieżą i z kuchniami, których mury stały jeszcze do r. 1895 
nad Odrą, por. Bimler o. c. ryc. 10.



dok, jak i inne z lat 1562—1591, przedstawiają zgodnie całość wa
rowną, ongiś odrębną od miasta, w kształcie soczewkowato-wrzecio- 
nowatym; przy czym pierwotny pierścień rozerwany jest tylko 
w jednym miejscu z powodu rozrostu miasta i upadku znaczenia 
średniowiecznych zamkowych fortyfikacji. Mianowicie tam, gdzie 
na rycinach innych i naszej Nr 2, między południowo zachodnią 
wieżą zamku przy ulicy Kuźniczej a narożnikiem przy ulicy Szew
skiej z kościołem szpitalników (dziś gimnazjalnym, na ryc. naszej 
2, Nr 15), figuruje maleńki kościółek św. Agnieszki (Nr 16). Jego po
kaźne reszty gotyckie są dziś objęte murami dziedzińcowymi do
mów przy ul. Szewskiej Nr 47—46. Kościółek ten miał pierwotnie 
wezwanie o wybitnie zamkowym charakterze, św. Jerzego. (Por. 
kościoły tej nazwy w byłym zamku piastowskim Lubania i na Wa
welu). Rozerwany później pierścień murów musiał, bez najm niej
szej wątpliwości, iść od zachodniej ściany rezydencji (dziś skośny 
gmach Uuniwersytetu) tuż obok południowego boku św. Jerzego. 
Linijka przyłożona na ryc. 2, do cyt. skośnego budynku zamku na 
zachodzie, przedłużeniem kierunku mierzy prosto w narożnik m uru 
ekszamkowego przy kościele gimnazjalnym (ryc. 2, Nr 15). Wskazuje 
bieg wyłamanej części obwodu ongiś warownego. Bimler tego nie 
zauważył i dlatego w swych W ehrbauten I, ryc. 1, nie uzupełnił 
w tym miejscu wykresu zamkowego obwodu, który zresztą podał 
zgodnie z cyt. sztychem ale tylko w 9/io tego co pochodziło z śred
nich wieków. Rzut oka na rycinę 5 uprzytam nia z miejsca znako
mity sens obronny tego całego soczewkowatego obszaru, zakończo
nego z obu końców prawie że spiczasto, jak w wielu zamkach 
wcześniejszego średniowiecza. Szpic wschodni bronił przeprawy 
przez Odrę na wyspę Piasek (droga ku Gnieznu). Szpic natomiast 
zachodni, (gdzie skośny gmach Uniwersytetu i łuk z bramą, ongiś 
książęcą pod zamkiem) bronił, jak się teraz okazuje od pradawnych 
czasów, drugiej przeprawy, pierwotnie promem, przez Odrę na za
chodzie. Dowodzi to, że już na długo przed kolonizacją, miasto roz
ciągało się, choćby luźniej zabudowane, aż potąd. Maleczyński wska
zał nader trafnie, że druga przeprawa (a później most) musiała się 
mieścić dalej, na zachód od zamku, w pobliżu obecnego mostu Po
morskiego. Tam stała bowiem uprzywilejowana już na początku 
XIII wieku karczma przydrożna, zwana z czasem Birwechnik. Mię
dzy zamkiem a „wałem zamkowym" (Burgwall) daleko na zacho
dzie, gdzie dziś stary arsenał z XV w. przy szpitalu wojewódzkim, 
służbę łączności i pogotowia spełniać musiała w razie wojny osada



sokolników książęcych, położona tam, w pośrodku, pasem nadbrzeż
nym eonajmniej od XII w. Bimler jak i inni obstaje słusznie, że 
Burgwall był wczesnohistoryczny. Wszystko to umacnia w nowy 
sposób wywody o pochodzeniu warownej rezydencji lewobrzeżnej 
z doby stylu romańskiego, i świadczy o rozległym planie obron
ności już w XII w. Oba szpice warowni stanowiły wyraźnie występy 
strzegące przeprawy oraz głównych wylotów drogowych z miasta 
na rzekę. Zachodni, musiał służyć zwłaszcza mieszkańcom połud
niowego zaplecza śląskiego, którzy z pominięciem centrum dążyli 
na północ.

III. Rezydencja Anny, wdowy po Henryku II (t 1241)

Siady resztek tej siedziby znalazłyby się może na terenach 
,,curii“, rozdarowanej przez nią szpitalnikom i klaryskom pod klasz
tory (ryc. 2, Nr 15, 14 i 13). Zbędnym byłoby rozwodzić się nad od
nośnymi aktami z czasów Anny i jej trzech synów „ex commissione 
Henrici II, in proprio fundo" wdowy. Są zdawna opublikowane. 
W emher (o. c.), który c. 1750 r. badał starannie materiały histo
ryczne w bibliotece szpitalników, twierdzi na tej podstawie, że po
czątki fundacji, mętnie później komentowane, sięgają realnie r. 1236 
a nie in abstracto c. 1240, jak sądził Burgemeister i inni. Oddanie 
tej części rezydencyjnej obszaru warownego zakonom, przypomina 
znowu Wawel. Tam bowiem, jak wiadomo, poza rezydencją, stał 
w średnich wiekach szereg kościołów — nie mówiąc o rotundzie — 
kościoły: a) św. Gereona, b) katedralny, c) św. Jerzego i d) św. Mi
chała. Nasza rycina 2 przedstawia więc od Nru 17 do 13 kompleks, 
który można by nazwać „Wrocławskim Wawelem". Był on znako
mitą całością, znacznie wcześniejszą niż kolonizacja, zaczęta po leg
nickiej katastrofie i spaleniu stolicy. Tatarzy nie zatrzymywali si^ 
długo przy oblęganiu siedzib warownych, murowanych. Nie znając 
metod ich skutecznego zdobywania, szybko porzucili walkę o Wro
cław i po zgorzeniu jego ruszyli rozbić koncentrację wojsk pod Leg
nicą. Murowany zamek lewobrzeżny doznał z pewnością niejakich 
tylko uszkodzeń 27). Broniłaby go oprócz murów fosa wodna, tak samo 
jak Odra ułatwiała niedopuszczenie Tatarów do grodu Tumskiego.

27) Na to wskazuje wzmianka w dokumencie z r. 1253 o poniszczonej 
wieży zamkowej u krawędzi północnej terenów z rezydencją Anny Henryko- 
wej (Maleczyński K., Dzieje Wrocławia, s. 45). Po założeniu klasztoru klarysek, 
Anna zamieszkiwała w pobliżu kość. św. Jakuba — franciszkanów.



IV. Rezydencje bocznych gałęzi piastowskich
Założenie ich stało się koniecznością po roku 1335, tj. po zgonie 

ostatniego przedstawiciela gałęzi głównej, wrocławskiej, Henryka VI 
(1335). Wbrew zamierzeniom Henryka VI, który pierwotnie księstwo 
swoje pragnął nadaremnie zapisać Łokietkowi, władza nad Wrocła
wiem przeszła do królów czeskich. Piastowie, którzy ostali się na in
nych, rozdrobnionych dzierżawach kraju, nie mogli nadal w razie poby
tu  w stolicy, zamieszkiwać na zamku, bo ten dostał się Luksemburgom.

Rezydencje zaś były Piastom w stolicy ze wszech miar niezbędne, 
wobec koncentrowania się tutaj, nadal po roku 1335 — najpoważniej
szych zagadnień natury politycznej, ekonomicznej i wszelkiej innej.

W poszukiwaniach za tymi budowlami nie będziemy uwzględ
niać mniemań Schultego i Luchsa. Mylnie interpretując dokument 
lokacyjny Nowego Miasta z r. 1263, tego polskiego głównie osiedla, 
autonomicznego, na wschód od murów Wrocławia, sądzili oni, że 
najstarsza rezydencja Piastów mieściła się tam, na lewobrzeżnym 
wschodnim krańcu osiedla z r. 1263. Pogląd ten słusznie historycy 
od dawna obalili. Natomiast nie zwrócono uwagi na wagę i należytą 
interpretację przekazu, że jeszcze w r. 1587 widziano tam ruinę 
jakiejś „Burg“ (Luchs, Yssenstein). Ten realny szczegół wskazuje 
na istnienie od dawna jakiegoś gródka dla ubezpieczenia ujścia 
Oławy, a więc w miejscu, gdzie w każdym razie strażnica powinna 
się była, już w XII i XIII w. znajdować. Wskazówką, że tak być 
mogło, albo nawet musiało, jest powstanie ,,gródka wczesnohisto- 
rycznego" tam, gdzie był „Burgwall", dziś stary arsenał czyli punkt 
obronny analogiczny, na drugim końcu tj. na zachodnim, nad Odrą. 
Koncepcja punktów obronnych rozrzuconych i to zwłaszcza nad 
dużą rzeką, w pewnej odległości od punktu głównego (zamek), od
powiada zupełnie dawniejszej formie umacniania się tj. w czasie, 
gdy jeszcze nie stawiano rozległego pierścienia murów ciągłych, 
wokoło głównego, czy głównych osiedli mieszczańskich28).

28) Gruenhagen obalając pogląd Luchsa o tej rezydencji doszedł tylko do 
połowicznego wniosku, że „Vertheidigungs Kastell“ znajdował się przy prze
prawie z lewobrzeżnego Wrocławia na wyspę Piasek. Był tam istotnie szpic 
zamku, co i Maleczyński przyjmuje, ale Gruenhagen nie spostrzegł, że mury 
te stanowiły zaledwie koniec obszaru warownego, rozległego. Pogląd Luchsa 
znajdujemy w „Program d. h. Tochterschule zu M. Magdalena" (1863). Por. 
cenne wywody M. Yssensteina w Lokal-Statistik d. S. Breslau 1866, s. 2—3. 
Tamże o przekazie z r. 1587, zgodnie z Luchsem. BiwXer, Quellen z. schles. 
K. Geschichte, potwierdza pogląd zdawna przyjęty i trafny, że Burgwall mu
siał być „fruehgeschichtlich".



Natomiast uprzednie uwagi o warownym obszarze lewobrzeż
nym, mieszczącym rezydencję wrocławskich Piastów, pomagają wy
jaśnić, dlaczego późniejsze rezydencje bocznych gałęzi dynastii, po 
r. 1335, znalazły się w pasie równoległym do południowej linii mu
rów zamkowych. Pod nimi biegła fosa wodna wzdłuż dzisiejszych 
ulic: tzw. Placu Nankera i ul. „Uniwersytetów Szwedzkich*' tj. by
łej U rszulanek29), której zachodnią część zwano dawniej „Żydow
ską". Nazwa placu (Nankera) dawniej Ritterplatz powstała dopiero 
po wyburzeniu w XIX w. murów okólnych, położonych przy sąsied
nich trzech kościołach obszaru zamkowego, zbudowanych w XIII w. 
Przed tym była to ulica zwykła jak tamte, założona na linii zasypa
nej fosy. Istnieją dowody, że była istotnie wodną. Dopóki miasto ko- 
lonizacyjne, założone w 1241 r. na zgliszczach starego i na zachód 
od niego nie zostało sprzężone z obszarem warownym zamku za po
mocą dociągnięcia do niego w XIV w. murów obronnych od zachodu 
i wschodu, — musiał istnieć między osiedlem nowych przybyszów 
a warownią pas wolny, dla niego ochronny. Znając skądinąd dawną 
technikę wojenną, nie można przypuścić, iżby Piastowie dopuścili 
od razu kolonistów do pobudowania się tuż pod twierdzą, utrudnia
jąc sobie obronę w razie buntu niepewnych elementów.

Jeden z przykładów, to pierwotny obszar, wyznaczony dla kolo- 
nizacyjnego Krakowa po tymże najeździe tatarskim, w znacznej od
ległości od Wawelu, z którym sprzężono go dopiero w znacznie póź
niejszych czasach. We Wrocławiu między fosą wodną a miastem 
granicę tego pasu wyznaczała najprawdopodobniej druga fosa, su
cha, zabudowana z czasem jak w Krakowie, fosa, położona po za

2D) Domysł Maleczyńskiego, że fosa ta była wodną, zasługuje na popar
cie z naciskiem, jako rzecz pewna, dla badacza dawnej architektury obron
nej. Zamek stojący nad rzeką jest nie do pomyślenia podówczas bez wodnej 
fosy z drugiej strony, przy oczywistej łatwości wprowadzenia strugi czy od
nogi (tu bądź z Odry, bądź z przedłużenia Oławy). Por. odnośny plan u Bim- 
lera, Wehrbauten (nasza ryc. 5). Było to zastosowaniem reguły, przy takiej 
sytuacji stosowanej powszechnie, w grodach nie tylko wczesnohistorycznych. 
Por. „Burgenkunde“ Pippera, „Manuel d’architecture“ Enlarta i „Wehrbau“ 
Ebhardta (1939). Głęboki wręb Odry pod kościołem św. Ducha ku placowi 
Nankera na planie Weinera z r. 1563 jest jednym tylko ze śladów po tym. 
Istniał już conajmniej od r. 1214 (Maleczyński, Dzieje Wrocławia s. 290). Na
wet wyniosły Wawel odcięto ongiś wodami nie tylko Wisły lecz i koryta 
Rudawy. Pod zamkiem wrocławskim fosę skasowano najpóźniej w pierwszej 
połowie XIV w., po dołączeniu do niego od zachodu i wschodu murów ca
łego miasta i przeobrażeniu stolicy tą drogą w t. zw. „osadę sprzężoną4'.



chodniej stronie gródka wójtowskiego z XIII w. 30). Owym wolnym 
pasem ochronnym tłumaczyłoby się najprędzej powstanie z biegiem 
lat, właśnie na tej linii, gdy fosy zwolna traciły coraz więcej na 
znaczeniu, całego szeregu domów, o charakterystycznym przezna
czeniu. Duża liczba, wzdłuż wzmiankowanych ulic „zachód-wschód“ 
tj. wzdłuż ul. Uniwersytetów Szwedzkich i Placu Nankera, a więc 
wzdłuż byłej fosy wodnej, przynależała do osób i instytucji, cieszą
cych się szczególniejszym poparciem Piastów wrocławskich, a po 
r. 1335 i ich następców 31) (ryc. 2 poniżej A — B — C itd.).

Pewnym śladem eksterytorialności wszystkich owych zabudo
wań a conajmniej posesji oddanych Piastom z linii bocznych, byłby 
gwałtowny protest Opolczyka, biskupa kujawskiego, Jana z przez
wiskiem Kropidło, gdy pachołkowie miejscy z rozkazu patrycjuszy 
wkroczyli 6. XII. 1410 r. do wrocławskiej siedziby jego braci, aby 
go uwięzić. Była to rezydencja Piastów opolskich przy rogu dzisiej
szego Placu Nankera i ul. Szewskiej w miejscu, gdzie ta ulica tu  się 
właśnie kończyła. Dalszy ciąg ulicy leżał już na pozamkowym te
renie klasztorów i nie zwał się „Szewską" a był od niej węższy. 
Skarga Kropidły doszła aż do papieża. Opolczyk nie chciał nawet 
przyjąć przeprosin. Po jego stronie stanęli oburzeni wszyscy Piasto
wie Śląska oraz inne wysokie czynniki Polski i Węgier 32).

Poznawszy bliżej specyficzny charakter tego terenu, ongiś poza
miejskiego, rozejrzymy się bliżej w leżących na nim rezydencjach. 
Wspomnieliśmy już o rezydencji Piastów opolskich przy Placu Nan
kera, dkoło roku 1410. To samo potwierdzał do roku 1948 niemiecki

30) Por. u Łuszczkiewicza, Topografia Krakowa (Rocznik Krakowski II) 
dokumenty dowodzące, że tam właśnie założono, po zniwelowaniu fosy ulicę 
Ś-to Krzyską i część Mikołajskiej, ślad dotychczasowy zakola, otaczającego 
wójtowski gródek (dziś teren klasztoru dominikanek). Za istnieniem we Wro
cławiu XIII w. dwu fos na cytowanej linii przemawiają wywody archiwalne, 
wysoce przekonywujące; por. Goerlitz T., Beitraege z. G. d. Stadt Breslau 
1935 I, s. 84—91. W źródłach wzmianka „inter duo fossata“.

31) Oprócz dwu rezydencji, legnicko-brzeskiej i opolskiej, o których wy
żej, są to domy mniszek trzebnickich, mnichów kamienieckich i cysterek 
(tych nawcześniej), dalej cystersów lubiąskich, wreszcie biskupów lubuskich, 
gdzie dopiero od XVI w. stanął drugi arsenał miejski (por. archiwalia u Goe7;- 
litza T., o. c. i Sćhultza A. 263). Bimler, Wehrbauten I, ukazał najdokładniej, 
że dom biskupów lubuskich, znajdujący się na tym miejscu, leżał poza skraj
nie północną granicą obronnych murów pierwotnych miasta, na zewnątrz od 
nich. Por. tamże plan ryc. 4.

32) O czym obszernie Mosbach A., Ztschr. f. Gesch. Schles. VII, oraz 
Weiss, o c. 299—30- i 307—8. (Dwór opolski, nasza ryc. 2 pod C).



napis pod tympanonem gmachu, głoszący, że przestał on należeć do 
Opolczyków dopiero w 1532 (na skutek zgonu ostatniego z tej linii, 
innego Jana). Ostre zajście między Piastówną opolską, Małgorzatą 
z Toszka a przeorem franciszkaninów nastąpiło właśnie przed owym 
gmachem w 1515 r. W danym momencie, dla utwierdzenia naszego 
poglądu co do dat zyskania tych różnych rezydencji wspomnijmy od 
razu, że ocalone, przepiękne komnaty gotyckie Opolczyków przy 
Placu Nankera, mają wszelkie cechy architektury i zdobnictwa 
z drugiej połowy XIV wieku. Przy ulicy Kuźniczej, tj. przy głów
nej, prowadzącej do zamku od r. 1241/42, a krzyżującej się z owym 
pasem na linii fosy, stały w średnich wiekach dwory: 1) jakiegoś 
biskupa, 2) „księcia Bolko“ bliżej nieokreślonego, oraz jego spadko
bierców niemniej niejasnych a wymienionych w tym związku pod 
r. 1431. (Byłby to może Bolko II ziębicki (?), zmarły w 1410). Opo
dal znajdował się 3) dwór (Hof) Piastów opolskich, wspomniany 
w r. 1493 a więc dowodnie drugi, przy równoczesnym posiadaniu 
rezydencji przy Placu Nankera i Szewskiej; wreszcie 4) jedyny 
dwór, jaki przy ulicy Kuźniczej możemy bliżej sytuować, miano
wicie „Herzogs Nicolaus von Brieg“ (r. 1469) (ryc. 2 A).

Jest to niewątpliwie najciekawsza z rezydencji bocznych linii 
Piastów. Wbrew pozorom, wzmianka o rezydencji brzeskiej przy 
ul. Kuźniczej, wcale nie ma cech sprzeczności z licznymi danymi 
o ich gmachu przy ul. Szewskiej 49. Dwór bowiem brzeski, tam po
łożony a istniejący już w dobie gotyku, jak świadczą dwa dotąd za
chowane wnętrza, rozciągał się od Szewskiej do Kuźniczej. 
Wzmianka z roku 1469 mówi nam raczej o jego zachodniej części 
składowej, dochodzącej do tej ostatniej ulicy (por. ryc. 2, długa po
sesja pod A — B). Najlepiej zachowały się dotąd starodawne mury 
części wschodniej owej posesji przy rogu Szewskiej 49 i ul. Uniwer
sytetów Szwedzkich, gdzie dziś Instytut Historii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Na szczegółowych planach miasta od XVI w. aż po 
precyzyjny a wielki widok z lotu ptaka, ręki W ernhera z lat c. 1755, 
posesja ta rozciąga się stale od Kuźniczej do Szewskiej, wzdłuż 
ul. Uniwersytetów Szwedzkich. Jeszcze dziś koniec jej zabudowań 
dochodzi w pobliże Kuźniczej, obejmując c. 3A dawnej rozciągłości. 
Znaczna dotąd długość (około 80 m), wskazuje, że mamy do czynie
nia z jednym z największych kompleksów murowanych świeckich 
dawnego Wrocławia. Stanowił on całość imponującą ogromem, wy
sokością i jak się okaże wyposażeniem. Ongiś przy jej narożniku 
u Kuźniczej wznosiła się wieża, prawdopodobnie obniżona z czasem,



gdy już obronność stała się niepotrzebną. Oglądamy ją w tym stanie 
razem z całą posesją na ryc. 2 A w postaci plastycznego sześcianu 
z wejściem z dziedzińca. Ta reprodukcja stanowi powiększenie frag
mentu ze sztychu Meriana z r. 1649. Jest to tylko zresztą zręczna 
przeróbka planu obrazowego Hayra z 1. 1587—1591, którego cała 
weduta delikatnej ręki, figuruje u Weissa s. 912—13. Odnośny frag
ment zgodny jest w obu tych pracach i w innych. Weiner w r. 1562 
zaznacza „Fuerstenhaus" tylko pod rezydencją brzeską od strony 
Szewskiej 49, a nie przy naprzeciwległej, opolskiej (ryc. 2, C). 
I słusznie. Na skutek wymarcia Piastów tej linii w r. 1532 dwór ich 
przeszedł po r. 1532 a przed 1562, w inne ręce, pono biskupów lubu
skich, choć posiadali jeszcze inny. Po r. 1741 dwór opolski stał się 
siedzibą pruskiej „kamery domen i wojny" (por. ryc. 6) i gimnazjum 
„Victorii“. Od r. 1948 tak, jak główny gmach Uniwersytetu, (ongiś 
zamek) i jak posesja brzeska, cyt. dom opolski stanowi jedną z sie
dzib wrocławskich Szkół Wyższych. Od kiedy Piastowie legnicko- 
brzescy zamieszkiwali w omówionym wyżej zespole murów, nie mo
żemy ustalić. W każdym razie starali się niedługo po wymarciu linii 
głównej, wrocławskiej, (t. j. po r. 1335) o usadowienie w stolicy Ślą
ska na stałe, w gmachu własnym. Bo już w r. 1364 nabyli od Heńka 
D om ping33), dom przy zetknięciu się ul. św. Wojciecha (t. j. Wita 
Stwosza) z ulicą św. Wita, po dziś dzień utrzymującą tę nazwę 34). 
Należał on w r. 1365 do Ludwika I brzeskiego, zaś w r. 1417 do Lud
wika II-ego. Linia legnicko-brzeska odznaczyła się zmysłem gospo
darczym. Niedaleko od ul. św. Wita, przy ul. Krowiej posiadała 
w r. 1374 browar („bruhuse"). Dwór swój przy ul. św. Wojciecha 
w r. 1451 sprzedała 35). Z browarem byłyby to dwie posesje. Możliwe,

33) Schultz A., o. c. 266. „Dompnig" figuruje także jako „Domnik“. Na 
polskie pochodzenie nazwiska może wskazywać między innymi utrzymanie 
się dotąd, np. w Sandomierskim, ludowej przeróbki imienia Dominik na Dum- 
nik (Domnik), co piszący te słowa sprawdził we wsi Malice pod Opatowem.

34) Por. Kern, w przewodniku (s. 51) wysoce cenionym z powodu erudycji 
przez głównych przedstawicieli nauki niemieckiej przed r. 1939. Por. ich re
cenzje załączone do książki. Słuszność ich poglądu wielokrotnie sprawdziłem.

35) Schultz A., o. c. 261, o browarze brzeskich Piastów przy ul. Krowiej, 
wedle aktów miejskich z r. 1374; o nabyciu i sprzedaży domu przy 
ul. św. Wita, między r. 1364 a 1451, Schultz, o. c. 266/67. Markgraf, D. Strassen 
Breslaus s. 3—4, stwierdza także, iż dwór brzeski przy rogu ul. św. Wita stał 
już w XIV w. Autor jednakże opuszcza wiele archiwalnych danych o rezy
dencjach Piastów. Zawdzięczamy je głównie pozbawionemu szowinizmu 
A. Schultzowi.



że już od XIV w. równocześnie posiadali trzecią t. j. ową, w pasie 
z ul. Kuźniczej do Szewskiej. Piastowie brzesko-legniccy byli to 
niezwykli mecenasi sztuki. Takim był już głośny Ludwik I, który 
w r. 1353 zamówił u mistrza polskiego, u Mikołaja Pruzi z przed
mieścia Lubina, ów słynny illuminowany kodeks ostrowski, co sta
nowi jedno z najznakomitszych dzieł malarstwa śląskiego w XIV w. 
Ludwik II w czasie podróży po Francji zakontraktował przed dniem 
25. III. 1416 r. i sprowadził następnie do Legnicy architekta z Saint 
Denis, dla przerobienia i podwyższenia murów swego zam ku36). 
Odznaczył się też jako fortyfikator. Może dlatego jego dom flanko
wała duża wieża narożna, od ul. Wita, jak to ukazuje Weiner 
w 1562 r. Tradycje te trw ały w dalszych stuleciach. W szeregu 
ośrodków niemieckich i szwedzkich aż po Anhalt, Zerbst, Dessau, 
po Zwierzyń (Schwerin) i po Guestrow, po Sztokholm, Kalmar, 
i Upsalę ubiegano się w XVI w. o artystów i inżynierów fortecz- 
nych, dobranych niezwykle i skoncentrowanych w Brzegu, przez 
Fryderyka II, Piasta legnicko-brzeskiego, syna Czeszki-husytki Lud
miły Podiebrad, ożenionego z Jagiellonką Elżbietą, siostrą Zyg
munta Starego. Naśladował on polski ruch renesansowy idący 
z Krakowa. Spadkobiercą wybitnym tych płodnych tendencji oka
zał się syn Fryderyka II, Jerzy II brzeski, twórca słynnego gimna
zjum łacińskiego, brzeskiego. Dzięki odkryciu archiwalnemu E. Ło- 
pacińskiego wiemy dziś, że jeden z głównych architektów brzeskich 
Jakub Par w r. 1573 pracował około zamku warszawskiego z Bernar
dem Morando (Biuletyn H. Sztuki IX, z. 1—2, 1947, s. 145).

Obaj, ojciec i syn, przeobrazili swoje stare gmachy gotyckie 
w Legnicy i Wrocławiu na imponujące budowle o wyjątkowym 
w ówczesnym Wrocławiu charakterze swoistej odmiany stylu rene
sansowego. Renesansowe budownictwo Piastów legnicko-brzeskich 
oddziałało silnie na mieszczańskie budownictwo Wrocławia. To samo 
da się powiedzieć, gdy rozpatrzymy genezę radykalnych ówcze
snych reform w fortyfikacjach, opasujących miasto, najnowszym, 
najbardziej postępowym systemem bastionowym, niepozbawionym 
zresztą obok przełomowego znaczenia wojennego, zalet artystycz
nych. Zdecydowały one na dwa stulecia o urbanistyce i obronności 
Wrocławia. Powstały zaś pod bezpośrednim wpływem brzeskiego 
ośrodka piastowskiego, mianowicie w następstwie ciągle ponawia- 30

30) Bimler w Wehrbauten, III i IV, 30, akt z dnia 25. III. 1416. Facsimile 
Wolfskrona z kodeksu ostrowskiego dotąd znajduje się w Bibliotece Muzeum 
Śląskiego.



nych i wysłuchiwanych próśb o wypożyczanie brzeskich inżynie
rów i artystów architek tów 37). Wobec nader częstych przyjazdów 
Fryderyka II i Jerzego II do ich rezydencji wrocławskiej, tu niewąt
pliwie odbywać się musiały pertraktacje mieszczan z nimi o pomoc 
we wrocławskich przedsięwzięciach budowlanych. Wyraża się ona 
zarówno przez przykładowe, realne konstrukcje, wykonane przez 
dojeżdżających z Brzegu fachowców, jak i przez projekty i rady 
uzyskiwane od nich i od obu Piastów. Ci zaś zdobyli sobie sławę 
znakomitych znawców nowej sztuki fortyfikatorskiej, włoskiej z po
chodzenia, ale stosowanej umiejętnie i swoiście także w całej Polsce 
XVI i XVII wieku.

O Jerzym  II warto przytoczyć jeszcze jeden szczegół. W r. 1578 
zwrócił uwagę nadwornemu pastorowi w Brzegu, że „chłopi a nie 
tylko książęta po zgonie dostają się do ra ju“ 38). Być może, w zdaniu 
tym przebijały się tradycje przejęte od babki-husytki. Były to oczy
wiście tradycje Podiebradów, tradycje ruchu husyckiego, który za
tracił z czasem istotny radykalizm społeczny. Pozostało jednak przy
wiązanie do języka narodowego i związek z protestantyzmem. Pro
testantyzm linii brzeskiej sięgający korzeniami husytyzmu, tłum a
czy też wiele z jej poczynań politycznych w stosunku do Hohen
zollernów i zbliżenia do nich Fryderyka II i jego syna. Tradycje 
tej samej polityki przejawiają się i w XVII w. F. B. W em her wspo
mina w swym rękopisie, że Jerzy Rudolf (1609—1653), pan tylko na 
Legnicy, nie czując się tam bezpiecznym od przemocy Habsburgów 
(jako protestant i jako ich przeciwnik a stronnik króla czeskiego, 
tak zwanego „zimowego", pobitego pod Białą Górą), schronił się do 
wrocławskiego „domu książąt legnickich". Jak  się okazuje, chyba 
nie mógł to być inny, jak przy Szewskiej 49. Umarł we Wrocławiu. 
(F. B. W em her rkps. 17 m. B. 2. str. 28).

Rudolfa musimy również postawić w rzędzie mecenasów sztuki. 
Dobie Rudolfowej, przed wojną 1618—1648 odpowiada najzupełniej 
styl stiuków dobrej klasy w dwu komnatach, ocalałych na Szew
skiej 49. Przypomnijmy też, że odnawia on zamek legnicki, sprowa
dziwszy Włocha architekta i pomnaża za granicą znakomitą 
książnicę.

37) Głównie w 1. 1545—1577; por. Bimler, Wehrbauten I ad Wrocław, 
II—IV ad Legnica-Brzeg, i passim.

38) Wemher — rkps. 17 m, B. 2., w Bibl. Uniw. Wrocł. „Topographia 
principatuum Legnicensis, Bregensis etc.“ (z lat 1748—50). Wstęp o historii 
Brzegu i uwagi o Jerzym II. str. 48 (308), o jego bezwzględnym wymaganiu 
sprawiedliwości w sądownictwie.



Pasja Rudolfa do muzyki trw a do końca życia w stopniu nie
zwykłym. W ostatnich dniach przed zgonem we Wrocławiu sam 
układa program muzycznej części przy pogrzebowych uroczystoś
ciach nad jego trumną, jakie mają nastąpić 39). Możemy więc śmiało 
przypuścić, że obok cyt. już pertraktacji z XVI w. w sprawach archi
tektury Wrocławia, w gmachu przy ul. Szewskiej, słyszano niejed
nokrotnie przed r. 1653, dobre koncerty. Można by przy tym na
pomknąć o polskim ośrodku w Krakowie z muzyką Gomółki, Bek- 
warka i Rorantystów w tym XVI w., w którym Wrocław, podobnie 
jak ów Fryderyk, mąż Jagiellonki, lgnął do kultury stolicy dawniej
szej nad Wisłą. Naszą twórczość w tej mierze ceniono we Wrocła
wiu XVII w. W starych zapasach, pochodzących z różnych książnic 
miasta a wcielonych po r. 1811 do bibl. głównej, znajdują się m. in. 
dwa muzyczne utwory drukowane w Wenecji w r. 1611 przez zna
nego skądinąd kompozytora polskiego z Łowicza, M. Zieleńskiego. 
Nazwisko jego figuruje na obu kartach tytułowych. Wbrew poglą
dom o zupełnym zgermanizowaniu Piastów w XVII w., Jan Krystyn 
brzeski, b rat Jerzego Rudolfa legnickiego, wysyła trzech synów 
swoich na naukę do szkoły radziwiłłowskiej w Kiejdanach, wsła
wionej, nawiasem mówiąc wkrótce nazwiskami architektów i for- 
tyfikatorów: toruńczyka, spolonizowanego Freytaga (Fretaka) i Na
rońskiego 40). Z tych synów Krystyn, po abdykacji Jana Kazimierza 
w r. 1668 wysuwany był na kandydata do korony polskiej i dozna
wał u nas wedle F. B. W ernhra „grosse Considerationen“. Siostrę 
jego, Sybillę, wydał ojciec za G. Denhofa, wojewodę pomorskiego 
i starostę malborskiego, zaś drugą Joannę za „Czencko Hovorra“. 
Inny Hovorra, Zdenko, figuruje w r. 1655 na dworze legnickim. 
Imiona wskazują, że nie wyzuli się z tradycji czeskich.

Jan Krystyn, na skutek „popierania czeskich rebeliantów" prze
ciw Habsburgom, musiał uciekać do Polski. Dzierżawił on dobra na 
Mazurach w Prusach Wschodnich (Ostróda), ale przebywał bardzo 
dużo w Toruniu, gdzie um arł w 1639. Za pazia służył mu tam Do
brzyński. Wnuczka Jana Krystyna, Charlotta katoliczka, exprotes- 
tantka, ustąpiła rezydencję brzeską przy ul. Szewskiej, po wymarciu

39) Wernher, rkps. „Compendium ... Silesiae“ w Bibliotece Uniwersytetu 
Wrocł. F. 113 b.

40) Por. Wernher, rkps. 17 m, B. 2. s. 24—39. Co do Narońskiego i Fre
taka por. Sienkiewicz, Warszawski Biuletyn Hist. Sztuki, Z.A.P., 1933, I, z. 4 
„Rękopis Józefa Narońskiego z r. 1659“. Por. Olszewicz B., Polska kartogra
fia wojskowa dawnych wieków, Warszawa 1921, s. 20—21.



linii męskiej, urszulankom, jak się to już mówiło. Otóż zyskana 
obecnie u ich następczyń w nowszej siedzibie informacja podaje, że 
urszulanki tradycyjnie miały Polki na wychowaniu i uczyły m. in. 
języka polskiego. Jak  wiadomo nagrobek Charlotty po jej śmierci 
ustawiono u podnóża mauzoleum jej prababki, Jadwigi, żony Bro
datego w Trzebnicy, które wzniosła ok. r. 1675, rodowita Polka, 
Krystyna Pawłowska, ksieni cysterskiej siedziby, wówczas zupeł
nie polskiej41). Gorące przywiązanie do tradycji polskiej właś
ciwe było ostatniemu Piastowi a zarazem ostatniemu właścicielowi 
rezydencji wrocławskiej, Jerzem u Wilhelmowi. Rodzice chcieli mu 
przy chrzcie nadać imię Piastus, udaremnił to tylko pastor, opo
nując, że święty tego imienia nigdy nie istniał. Nader źródłowy 
w sprawach rodu w XVII w. W em her podaje poza powyższymi szcze
gółami w rkps-ie 17 m s. 164/275, że Jerzy Wilhelm, zdumiewający 
wszystkich zdolnościami „...war der polnischen Nation sehr affec- 
tioniert ... so beliebte er stets der polnischen ... Sprache“, pomimo, 
że Niemcy bardzo jej byli przeciwni. Tak więc nawet pod względem 
językowym stan rzeczy jeszcze za jego czasów przedstawia się zgoła 
inaczej, niż się zwykle przyjmuje. Pomimo wplątania ich w kręgi 
polityczne niemieckie zwłaszcza w XVII w., czuli się najwyraźniej 
i nade wszystko Ślązakami krwi polskiej. W rzeczach kultury, jak 
przede wszystkim w mecenasostwie artystycznym, ciążyli do wzo
rów i ośrodków pozaniemieckich. Dane niniejsze mało lub wcale 
nieznane podaję w przekonaniu, że rozszerzają podstawy słusznego 
poglądu o nieprzerwanym nigdy łańcuchu dowodów na polskość 
Śląska nie tylko Górnego ale i Dolnego. Inna rzecz, to głębsza przy
czyna utrzymywania się języka polskiego u Piastów aż do wymarcia 
ich w r. 1675. Była to z pewnością i nade wszystko zasługa ludu pol
skiego, z którego pochodzić musiało wiele osób wśród służby dwor
skiej .

Murów w tej części gmachu przy ul. Szewskiej, która dochodzi 
w pobliże ul. Kuźniczej, trwających dotąd od dawmych wieków, nie 
udało się na razie zbadać, na skutek zbytnich przemian budowla
nych po r. 1811, gdy całość posesji przeszła w ręce władz pruskich.. 
Natomiast dzięki pomocy inż. arch. Szafrana, możemy stwierdzić 
z całą pewnością, że ocalał prawie w zupełności gmach główny, z fa
sadą od strony Szewskiej (rycina 7, 8). Już przed rozpoczęciem ściś
lejszych badań mógł się historyk sztuki dorozumiewać tego, obser

41) Por. Zinkler, Klosterkirche in Trebnitz, s. 30.



wując styl frontu i boku, wchodząc następnie po kilku stopniach 12) 
do rozległej sieni ze sklepieniem typowym dla drugiej połowy 
XVI w. (renesans gotycyzujący przez ostre występy kantów, wyro
bionych w tynku, echo żeber). Nad drzwiami sklepionej komnaty 
portiera i nad przeciwległymi, wmurowano dwa ozdobne plastyczne 
kartusze, z bogatymi labrami, bardzo charakterystycznymi dla tej 
epoki 42 43). Obejmują tarcze herbowe okolone zwijającymi się wyrost
kami, rzeźbionymi wedle maniery zwanej „okuciową". Rozpow
szechniono ją dzięki wzorom sztycharskim Comelisa Floris itp., od 
trzeciej ćwierci XVI w, tak na Śląsku, jak w całej Polsce 44). Mamy 
więc przed sobą coraz nowe przejawy swoistości renesansowej od
miany, wiążącej indywidualnie różne stylowe elementy w jedną 
zgraną całość. Nazwiemy ją tym słuszniej polską, że w przeciwień
stwie do innych gmachów świeckich na Śląsku, nie tylko mieszczań
skich, tu dominuje nad całością układ horyzontalny; zarówno przez 
powtarzanie od piętra do piętra długich gzymsów, jak horyzontal
nych długich rzędów okien z ich dodatkowym gzymsowaniem. Rezy
dencja różni się więc bardzo od takich kolosów wertykalnych, jak 
np. dom Gryfów na rynku, o nadmiernej liczbie kondygnacji miesz
kalnych wtłoczonych w piramidalny trójkąt szczytu z tego samego 
okresu (c. 1588). Pominięto przy ul. Szewskiej nawet mniejsze pio
nowe akcenty nad horyzontalną masą dachu, które gdzieindziej po 
Śląsku rytmicznie powtarzano na nim, stawiając nad gzymsem rząd 
szczycików, ozdabiających poddasza przez trójkątne sylwety fasa- 
dek swoich, członkowanych w duchu flamandzkiego renesansu. Ten 
przyjął się powszechnie w Niemczech a tylko po części na Śląsku. 
Rysunek W emhera wskazuje, że na Szewskiej nie umieszczono na 
dachu takich występów i nie dodano attyk koronujących, po polsku, 
długą linię horyzontalną, jak po całym Śląsku gdzie indziej. Ale 
potężna masa dachu, ciążąca długim pasem, nad rezydencją przy

42) Wewnętrznych za portalem. Pierwotnie, stopnie znajdowały się 
pewno zewnątrz, przy ul. przed portalem, z dwu jego stron, z podestem. Por
tal w stylu z przełomu XVI i XVII w. ma cechy dobrej kopii, ale dla tej doby 
jest zbyt wysoki. Schody zewnętrzne pewno w XIX w. skasowano przez 
„praktyczność“, aby nie zawadzały przy chodniku a portal dlatego wydłu
żono w dół. Pozbawiono przez to fasadę właściwego, pięknego efektu.

43) Polichromia ich całości wydaje się conajmniej retuszowaną stosun
kowo niedawno (materiał kamień albo stiuk bardzo twardy).

44) Między innymi na nagrobkach oraz na sztychach z ,,wedutami“ np. 
miast polskich z doby Stefana Batorego.



Szewskiej, uderzająco przypomina monumentalne dachy pałacu 
renesansowego na Wawelu. Taki efekt jest również bardzo polskim, 
wyodrębnia on nasze budowle italizujące (ryc. 7) od włoskich.

Wracając do herbów w sieni budynku, stwierdzamy, że lewy, 
to znany herb ks. legnickich. Drugi, po prawej pozwala bliżej okreś
lić gobelin (aras), wy tkany na polecenie tegoż Jerzego II dla sali 
głównej w słynnej szkole brzeskiej, z językiem wykładowym łaciń
skim. Założył ją w r. 1546 a tkanina nosi tę samą datę 45). Gmach 
przy Szewskiej 49 przeobrażono najwyraźniej około tego samego 
czasu. Na arasie wśród pięknych ozdób roślinnych, widnieją dwa 
wieńce, pokrewne z tym, jaki na arasie wawelskim w r. 1560 obej
muje orła polskiego 46); jeden zaś z medalionów gobelinu brzeskiego 
zawiera herb legnicko-brzeski z objaśnieniem, że upamiętnia 
Jerzego jako fundatora uczelni; w drugim jak świadczy napis mieści 
się herb małżonki fundatora Barbary, córki Joachima brandenbur
skiego i Jadwigi Jagiellonki. Ten sam herb mamy w naszej sieni. 
Inne ślady zamiłowania brzeskich patronów do gobelinnictwa pozwa
lają przypuszczać 47), że nie brakło takich ozdób i przy Szewskiej 49.

Opisy zamków w Legnicy, Brzegu i Oławie pióra W emhera, 
godne opublikowania, świadczą, że ich rezydencje pełne były dzieł 
sztuki, które zaprzepaściła administracja austriacka po r. 1675. 
Plan ręki inż. Szafrana pomaga wyjaśnić, że zachodnia część wro
cławskiego gmachu przy Szewskiej, o murach znacznie cieńszych 
z grubością typową dla XVI w., uległa przerobieniu za Jerzego II od 
samego parteru, gruntownie. Natomiast obszerna reszta w pośrodku 
i przy narożniku wschodnim pozostała częściowo nietknięta od doby 
gotyku (mury grubości ponad 100 cm). Znajdujemy tam sklepienia 
gotyckie (zwykłe i nieozdobne) w przedsionku bocznym przy 
ul. Uniwersytetów Szwedzkich i opodal, w jednym z pomieszczeń, 
przy narożniku obu ulic. Następne na zachód sklepienie, rozległe, 
w ogromnej sali o wybitnie zamkowym a surowym wyglądzie, po
chodzi wyraźnie z wieku XVI podobnie jak sala sąsiednia nieco 
ozdobniejsza i raczej późniejsza. Konstatujemy dalej, w pobliżu

45) Plansza w Schlesiens Vorzeit N. F. II. 1902, s. 106, artykuł Masnera.
46) Por. Morelowski M., Arasy wawelskie (Sztuki Piękne 1925) i odb. Żona 

Joachima brandenburskiego a matka brzeskiej Barbary, to Jadwiga, siostra 
Zygmunta Augusta. Skąd inąd wiemy, że tenże Joachim nosił się „po pol
sku", jak świadczy objaśnienie w niedawnym katalogu berlińskiego Hohen
zollern Museum do jego portretu i Jadwigi, teściów Jerzego II brzeskiego.

47) Masner, o. c. (Schłaś. Yorzeit N. F. 1902 II. s. 307).



sieni głównej, barbarzyństwo zaiste koszarowo-junkierskie, poli
cyjnych władz pruskich, które zajmowały te lokale w XIX i XX w. 
Pocięły bowiem jedną z wielkich komnat przepierzeniami na części, 
z których trzy zawierają cele aresztanckie, dla nocnych podobno włó
częgów przed 1939 rokiem. Na parterze przy ul. Szewskiej mieściło 
się prezydium policji. Od strony dziedzińca zmasakrowano analo
gicznie obszerną, piękną salę z plafonem ozdobionym stiukami w g ir
landy, typowe dla początku XVII w. Jedną z ubikacji tą drogą uzy
skanych przeznaczyła policja na, grzecznie mówiąc, ... „umywalnie" 
rujnując cały efekt. Uderzająca różnica uwidoczniona na innym 
planie między ścianami grubymi (107 cm) a najcieńszymi (40 cm 
i mniej) ujawnia jaskrawo, że te ostatnie wstawiono w bardzo póź
nych czasach (wiek XIX lub XX). Grubość 107—110 cm właściwa 
zarówno murom poprzecznym wewnętrznym, jak fundamentalnym 
od zewnątrz — i to zarówno przy ul. Uniwersytetów Szwedzkich, 
jak przy Szewskiej aż po sąsiedztwo portalu — dowodzi niewątpli
wie pochodzenia ich z doby średniowiecznej.

Do podobnego wniosku prowadzi również rysunek W ernhera 
z r. 17 5 5 48). Duży, spiczasty szczyt wybitnie gotycki w proporcjach, 
dźwigający dach przy wspomnianej bocznej ulicy (ryc. 8), ożywia 
na rysunku dziewięć okienek strychowych, przerobionych raczej 
w XVI w. Układają się w cztery kondygnacje. Wymiary trójkąta 
i grubość murów, prawie ta sama od parteru aż po wyższe kondy
gnacje, wskazywać by mogła nawet na XIV w. a nie tylko na XV-ty. 
Inż. arch. Szafran skonstatował, na strychu pod nowoczesnym 
niskim dachem i obok jego podpór, reszty grubego prastarego wią
zania drzewnego.

W em her wypisał nad swym rysunkiem, (który podobnie jak 
mnóstwo innych, wykonał z notorycznie pewnej autopsji) wyraz 
„Ursulinen". O wiele dokładniejszy niż u Burgemeistra passus 
w przewodniku Kerna (s. 43/4), poświadcza, że ostatnia Piastówna, 
Charlotta, żona ks. Holstein-Wiesenburg sprzedała gmach urszulan
kom w r. 1686. Napis u W erhnera jest więc w r. 1755 prawidłowy. 
Na oryginale jego ciekawego widoku, z którego załączamy powięk
szenie — widnieje obok — dom z pierwszej połowy XVIII w., wła
sność „Matuschki", znanego wtedy kolekcjonera. Ta część uwydat
nia również niezwykłą wiarogodność wemherowskiego widoku, bo 
dom ów z identyczną fasadą stoi dotąd, a służy instytutom slawi

48) Rkps. „Topographia Silesiae“, Bibl. Uniw.# Wrocł., R. 551 (II), s. 321.



stycznym Un. Wrocł. Dalej figuruje u W emhera, w części prawej 
rysunku, kościółek św. Agnieszki, filia św. Macieja, dziś w 3U zbu
rzony, w dziedzińcu Szewska 46/47, oraz kościół św. Macieja taki, 
jak dziś. Oficyna rezydencji brzeskiej od strony ul. Uniwersytetów 
Szwedzkich przedstawia się w r. 1755 jako jednopiętrowa (por. 
ryc. 8). W XIX w. podciągnięto ją do wysokości gzymsu dachowego 
budowli głównej, nadając ścianie nowej wygląd jako tako pokrewny. 
Ma to swoje znaczenie dla odróżnienia cech renesansowych wiel
kiego korpusu rezydencji od dziewiętnastowiecznej maniery neokla- 
sycznej w oficynie przy ul. Uniwersytetów Szwedzkich. Trudno nie 
zauważyć widniejących tu  różnic między renesansem i neoklasy- 
cyzmem XIX w. Rys. W em hera ma nieocenione zalety między in. 
dzięki temu, że potwierdza istnienie w XVIII w. na gmachu głów
nym kwadrowania ścian w prostokąty. Te jakie dziś oglądamy, wy
robiono w tynku. Podobne, wykonane systemem sgrafitto, stwier
dzamy na zamku popiastowskim Podiebradów w Oleśnicy. Prze
obrażono go w 1. 1561—65, przydając między innymi analogiczne 
urozmaicenie zewnątrz. Podiebradowie wielorako spokrewnieni 
z Piastami, pożyczali od nich właśnie wtedy artystów z Brzegu 49). 
W yjaśniają się tą drogą związki w ozdobach. Cyt. data potwierdza 
raz jeszcze tezę naszą o czasie zasadniczych przeobrażeń przy 
ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu. Na omawianych fasadach gmachu 
narożnego przy ul. Szewskiej zdarto niestety w XIX w. część owych 
kwadrowań pionowymi pasami, które wprowadzają sprzeczność 
z renesansową zasadą przewagi linii horyzontalnych lub ich równo
ważenia z pionami. W emher, kreślarz baczny, ukazał potomności, 
że za jego czasów kwadrowanie pokrywało bez przerwy całe ściany, 
jak  w Oleśnicy. Wykluczone, aby ono powstało na Szewskiej do
piero w dobie baroku lub rokoka, ile że nie jest ich właściwością 
a renesansu. Na Śląsku pojawia się ona zwłaszcza w drugiej poło
wie XVI w. Poruszano to trafnie w nauce niemieckiej np. z okazji 
badania zewnętrznej, poniszczonej polichromii ratusza. Całość fa
sady od Szewskiej i od bocznej ulicy odznacza się nader wytwor
nym kunsztem w swej szlachetnej prostocie, zdradzającej kulturę 
dużej klasy u projektującego artysty. Wyobrażenie o tym daje sub-

49) Lutsch, Verzeichnis d. K. D. II, 547—48, m. in. list Piasta brzeskiego 
z 21. VI. 1561, co do pożyczania „Steińschneider Latomus“. Por. Wernicke 
o korespondencji brzesko-oleśnickiej, Schles. Ztg. 27. XI. 1887. Jeden z li
stów Jerzego II, (który przeobraził gmach przy ul. Szewskiej 49) potwierdza 
udzielanie podobnej pomocy artystycznej Joachimowi v. Anhalt w Dessau.



teiny rysunek części z portalem (ryc. 9) 50). Wewnętrzne części obra
mienia okien, na fasadzie, profilowane delikatnie a pozbawione 
postumentów, a więc jeszcze gotycyzujące, odpowiadają zupełnie 
wskazanej już dacie c. 1560.

Znamy takie na Śląsku, datowane 1560, np. w napisie współcze
snym, na gmachu szkoły przy farze jeleniogórskiej, a m. in. we Wro
cławiu 51). Obramienia zewnętrzne, wąskie, z małymi występami pro
stokątnymi na rogach, są raczej dodatkiem z przełomu XVI i XVII 
wieku, kiedy ozdobiono plafon jednej z komnat parterowych na 
Szewskiej, typowymi dla początku XVII w., ciężkimi a pięknymi 
girlandami ze stiuku. Obramowania gotycyzujące wewnętrzne są ra
czej kamienne. Zbadanie utrudnia powleczenie wszystkich farbą sza
rawą. Portal, bardzo szlachetny, kamienny napewno, a niepowle- 
czony farbą, jest jak się rzekło, bardzo dobrą kopią nowoczesną 
w miejsce poniszczonego oryginału, albo oryginałem, ale przeku
tym dla renowacji tak dalece, że zdaje się być nowym. W każdym 
razie nową byłaby jego część dolna. Zagłębienie wstecz części seg
mentu nad portalem datuje całą koncepcję, (znaną również z innych 
domów śląskich) na przełom XVI i XVII w. Wynika stąd i z paru 
innych obserwacji, że gmach dodatkowo wyposażał następca Je
rzego II. * 31

50) Wykonany dzięki uprzejmości stud. Politechniki Eug. Bąkowskiego.
31) Bimler, Rathaus, ryc. 23, gdzie na ratuszu widnieje identyczne, jak 

przy Szewskiej 49, ale malowane dawne kwadrowanie. Widniało ongiś po obu 
stronach okien z oprawą kamienną, tak samo gotycyzującą, jak w tutejszej re
zydencji brzeskiej t. j. w części starszej jej obramień, okolonych w pocz. 
XVII w. zewnętrznymi wczesno-barokowymi. Por. naszą ryc. 5, oraz 
Luededc)ce K., Rathaus zu Breslau, Album. Datowanie kwadrowania na ratuszu 
c. 1512, kiedy ozdabiano go jeszcze po arcygotycku jest wielkim błędem. Do
piero c. 1540 pojawiają się na tej budowli motywy renesansowe, jak np. 
ćwierć okrągłe nasady szczytowe, tak precyzyjnie rekonstruowane, obecnie, 
wedle dawnych sztychów. Bimler wskazuje, że są to dzieła Jakuba Paris 
z Brzegu i D. Montanini, który jest udokumentowany w 1545 r. we Wrocławiu 
przy robotach miejskich. Takie same wykonuje Bernardo Zenobi w Polsce 
już w czwartym dziesiątku XVI w. Por. boczne szczyty katedry w Płocku itp. 
Montanini zaś i Paris, to artyści, ożenionego I v. z Jagiellonką Fryderyka II 
i jego syna z II małżeństwa, Jerzego II brzeskiego. Znowu ślady związków 
z*Polską, jak w pokrewnych attykach Śląska „nach polnischen Vorbildern“. 
Zebrane w II małym dziedzińczyku, kraty żelazne z okien parterowych rezy
dencji należałoby wstawić z powrotem. Przywróconoby piękny efekt daw
niejszy. Kraty te są o wiele więcej artystyczne, niż proste, stare, jakie do
tąd figurują na oknach ściany południowej ratusza wrocławskiego.



Portal nosi wyraźnie ślady wpływów późnorenesansowych 
architektury Rzymu. Najskromniej przedstawiają się sale II p., 
przeznaczone od początku dla różnych pewno funkcjonariuszy dwor
skich. Trzyokienne, zalecają się proporcjami. Nigdy chyba nie od
znaczały się ozdobami takimi, jak w paru salach parteru i na 
I piętrze. Tam, najlepiej przedstawia się plafon stiukowy, z czasów 
po r. 1600, w ostatniej sali bibliotecznej Instytutu Historii Uniw. 
W rocł.52). Te ozdoby powstałyby najprędzej dzięki Janowi K rysty- 
nowi, od 1609 ks. brzeskiemu, owemu uchodźcy do Polski w czasie 
wojny 30-letniej, której początek daje stiukom term inus ad quem, 
do (circa) roku 1618.

Nie istnieją w gmachu wcale ślady jakichkolwiek ważniejszych 
upiększeń, czy przeróbek aż do zgonu ostatniego Piasta (1675) i póź
niej, po wiek XIX-ty, w którym dodano parę banalnych plafonów.

O wiele mniej będzie do powiedzenia, jeśli chodzi o byłą rezy
dencję opolską na rogu Szewskiej i Placu Nankera z cyt. już napi
sem nowoczesnym, że gmach należał do Opolczyków aż do śmierci 
ostatniego, Jana, tj. w 1532 r. Gmach, jaki dziś oglądamy, wznie
siono na przełomie XIX i XX w. na murach starego. Miał on pier
wotnie tylko dwie kondygnacje, jak to przekazał pamięci W ernher 
c. 1755. Na naszej rycinie 8 po lewej i na 6, nad nieistniejącym 
murem ogródka, jaki dotąd ostał się przy kościele gimnazjalnym 
w postaci skweru) widnieje elewacja domu opolskiego — z oknami 
na parterze i piętrze oraz z bardzo wysokim dachem staro
dawnego typu. Ani ta skromna fasada pierwotna, ani okazała a ba
nalna dzisiejsza niczym nie zapowiadają, jakie cacka architektury 
znajdują się wewnątrz, w dwu ocalałych od XIV w. komnatach. 
Są to zresztą jedyne pozostałości, godne zainteresowania. Gmach 
był obszerny, jak świadczą stare widoki Wrocławia z lotu ptaka. 
Dokumenty średniowieczne cytowane przez A. Schultza53) wyjaś
niają, że do rezydencji przylegał „wielki dom“ ze składami Opolczy
ków od Szewskiej, dziś Nr 36.

52) Na rysunku Wernhera (ryc. 6), dolna część okien pozasłaniana jest 
kratkami, pewno ślusarskiej roboty, jakie znamy z domów Wrocławia 
XVII w. Jest to późny dodatek. Natomiast pod kratkami, pod każdym oknem 
zaznaczył ten artysta prostokątne wnęki puste, (może w naturze kolorowane 
nieco inaczej niż tynk z kwadrowaniem); te wnęki zaś tak samo bez kwa- 
drowania, oglądamy dotąd na miejscu. Niską obok oficynę (u Wernhera po 
prawej), tak przebudowano w XIX w., że śladów dawnego stanu nie udało 
się odszukać.

53) Schultz A., Kunstdenkmaler s. 259—60.



Ograniczamy się do opublikowania tylko (ryc. 7) wnętrza pierw
szej z dwu uroczych komnat gotyckich parteru. Wchód z sieni, do 
jednej na prawo, do drugiej na lewo. W* pierwszej, cztery lekkie 
sklepienia z żebrami wspierają się na zgrabnym słupie kamiennym, 
ośmiokątnym, które koronuje głowica o niezwykle subtelnej rzeźbie. 
Motywy roślinne gotyckie, podtrzymuje parę maleńkich postaci 
ludzkich, dobrego dłuta. Między zwornikami sklepienia, które nie 
pora tu  szczegółowo opisywać, uderza jeden, wyobrażający trzy 
głowy brodaczy, ściśle stykające się w kręgu ze sobą. Ten sam 
rzadki motyw figuruje na jednym ze zworników słynnej sali het
mańskiej przy rynku krakowskim 54). Jest tam jednak znacznie więk
szy od naszego, co jednak nie wskazuje, że był wzorem dla Opol- 
czyków. Znowu zarysowują się bliskie związki Wrocławia z grodem 
podwawelskim; tym razem — niechybnie — w drugiej połowie 
XIV w. Za chwilę stwierdzimy to samo, w komnacie drugiej. Przed 
opuszczeniem pierwszej, wspomnijmy przynajmniej jeden jeszcze 
zwornik, różny od innych z motywami roślinnymi. Zawiera herb,
0 którym zapytany prof. Wdowiszewski poinformował nas uczynnie, 
że przypomina jedynie herb polskiej rodziny Slanczów (Schlanzów, 
Slęczów). Zastanawia to bardzo, ile że jeden ze Slanczów, o staro
polskim brzmieniu imienia „Nycz“, wedle aktów u Markgrafa 
(o. c. 167) związany z Piastami, mieszkał opodal w r. 1363. Zachodzi 
więc możliwość, że któryś z członków rodziny współdziałał z pole
cenia Opolczyków przy stawianiu tej komnaty; podczas, gdy herb 
piastowski figurowałby raczej w sali znacznie większej, głównej
1 reprezentacyjnej, która istnieć musiała a przepadła55).

Wchodząc przez sień do komnaty drugiej, po lewej, ma się 
wręcz wrażenie, że stajemy w sali hetmańskiej przy rynku krakow
skim. Tak dalece podobnym jest skomplikowane sklepienie gotyckie 
o pięknie profilowanych, a licznych żebrach. Każde kończy się nisko 
u  dołu wspornikiem figuralnym. Dało by się je reprodukować tylko 
z pomocą rysunków, ile że pokryte warstwami późnych otynkowań, 
nie są dziś w plastyce swej dość wydatne. Słabe oświetlenie u trud 
nia zdjęcia fotograficzne. Wsporniki są bardzo interesujące i tak 
samo, jak reszta, wskazują na drugą połowę XIV w.

84) O niej bliżej u Dobrowolskiego T. Sztuka Krakowa, uprzednio 
u Szydłowskiego T., Pomniki archit. piastowskiej, ryc. 139.

55) Markgraf, Strassen s. 167, pod r. 1363 w opisie „Ritterplatz“ t. j. Placu 
Nankera, „Hanke Yezir (a więc Jezior) unde Nicze Slancz von hercoge Lod- 
wigs weyne“ (weyn =  wegen).



Zebra tworzą pola trójkątne, stanowiące w ariant sklepień tzw. 
„piastowskich" Krakowa, w katedrze na Wawelu oraz sklepień 
w sali hetmańskiej. Gębarowicz wykazał najdokładniej, że kra
kowskie, są wcześniejsze od tych we Wrocławiu, jakie ozdobiły 
w drugiej połowie XIV w. kościoły: katedralny (po części) — ma
riacki na Piasku, Marii Magdaleny i inne. Bimler, który nie zapoz
nał się z pracą naszego uczonego i nie orientował się w problema
tyce filologii polskiej, — pomylił się mocno, przypuszczając, że 
Pieszko, rzemieślnik wybitny a wykonawca tych dzieł wt stolicy 
Śląska i podobnych w Namysłowie, byłby Niemcem 56). Imię Pieszko 
iest w ariantem z „P iech1 (typowo polski skrót średniowieczny 
z „Piotr" (Pietrko), jak Stach i Staszko ze „Stanisław"). Pieszko, 
o którego w tej chwili chodzi, po łacinie w dokumentach „Pesco", 
po niemiecku „Peschke" stale wymieniany jako „magister murator", 
pochodziłby, jak się zdaje, z chłopskiej rodziny, rdzennie polskiego 
Ołtaszyna pod W rocławiem57). Protegował go szczególnie wielki 
mecenas sztuki Przecław Pogorzelski, o rdzennie polskim pocho
dzeniu 58).

Autor „Quellen" ma jednak wielką zasługę opublikowania po 
raz pierwszy wyjątkowo dużej liczby dokumentów z drugiej po
łowy XIV w., które niezbicie dowodzą, że Pieszko był rzeczywiście 
głównym ówczesnym budowniczym cyt. budowli.

5B) Quellen z. schles. Kunstgeschichte, artykuł o „Peter der rotę Muyrer“. 
Por. „Magister Pesco murator apud beatam virginem“, u Burgemeistra, o. c., 
I, 211. Bimler poplątał Pieszkę z „Peter der rotę Muyrer;" (rudy), nie spo
strzegłszy: a) że ten nigdy nie jest nazwany „magister", Meister a tylko 
,,murer“, b) nigdy nie jest w dokumentach wiązany z cyt. wielkimi budo
wlami, które stawia i przeobraża „Pesco". Co więcej: ten ostatni pojawia się 
wcześniej niż „rudy Piotr". Tytuł „magister murator" jest w średnich wie
kach miary wysokiej. Określenie „Baumeister" jeszcze wówczas nie istnieje. 
Por. potwierdzające wywody Hasacka M. w „Handbuch der Architektur". II 
Th., 4. B. 3 H., 1903: Einzehlheiten des Kirchen Baues; por. Gębarowicz M., 
Architektura Śląska s. 52—4.

57) Wedle wyjaśnień, jakie zawdzięczamy mgr Gwiazdowskiej w aktach 
prastarej wsi podwrocławskiej Ołtaszyn — rodzina Pieszków figuruje jeszcze 
w pierwszej połowie XVII w., a wieś pozostawała nadal rdzennie polską.

58) Por. Zimmermann F. A., Beytrage zur Beschreibung Schlesiens, Brzeg 
1783, XI, s. 91—92, gdzie w spisie biskupów wrocławskich figuruje przy nie
których notatka „ein Deutsche", podczas gdy przy Przecławie nie ma żadnych 
objaśnień prócz lat 1341—1376. Pogorzelski umiał się narazić cesarzowi Karo
lowi IV, broniąc skutecznie przynależności biskupstwa wrocławskiego do 
Gniezna.



Bimler słusznie podnosi wyjątkową wagę jego działalności 
w omawianych gmachach i brak w architekturze, na zachód od 
Śląska, sklepień o niezwykłym nowym, „piastowskim'* systemie 
trójkątnym, właściwym naszemu majstrowi-artyście, wszędzie, 
gdzie go użyto. Dodajmy, że wobec związku z katedrą i z salą het
mańską w Krakowie (o czym Bimler nie wie), należałoby sądzić, iż 
Pieszko zapoznał się z nowymi pomysłami sklepiennymi w tej sto
licy nad Wisłą, bo tam dowodnie wprowadzono go najwcześniej, od 
r. 1331 a cyt. sala powstała po 1360 r. Zachodzi tu pewne praw
dopodobieństwo, że Pieszkę użyli Opolczycy przy stawianiu rezy
dencji wrocławskiej.

Przemawia za tym między innymi protekcja, jaką zawdzięcza 
równocześnie biskupowi Śląska Przecławowi Pogorzelskiemu, któ
rego rządy (1341—1376) jak wiadomo, zwali Niemcy i Polacy „zło
tym okresem". Wobec tego byłoby naturalnym, że Opolczycy w do
borze sił poszli za jego przykładem. „Budowniczowie Przecława 
działali w oparciu o Kraków", jak wyjaśnia Gębarowicz 59). Kaplicę 
mariacką katedry wrocławskiej, wzorowaną na krakowskiej kate
dralnej z r. 1331, funduje Pogorzelski w czasie (1354), gdy prze
obraża gmach w innych jeszcze częściach i sklepieniach, używając 
za budowniczego Pieszkę. Wspomniany motyw trzech brodaczy na 
zworniku w sali hetmańskiej i u Opolczyków musiał u Pieszki na
leżeć do ulubionych, bo spotykamy go dwa razy w omawianym 
okresie, właśnie w tych dwóch gmachach, w jakich się szczególnie 
odznaczył, t. j. w katedrze i kościele m ariackim 60). Fakt ten wzmac
nia prawdopodobieństwo wykonania komnat Opolczyków przlez tego 
właśnie mistrza.

Dom przy rogu Nankera i Szewskiej wypełniało bujne życie. 
Wojowniczym i niespokojnym duchem odznaczał się przez całe życie 
ów Jan Kropidło, którego niefrasobliwy humor i dowcip cenił mię
dzy innymi dwór krakowski, a którego patryc jusze zaaresztowali ku 
własnej szkodzie w tym wrocławskim domu w r. 1410. Tu musiał 
też bywać wybitny a popędliwy Mikołaj II (1476—1497), „który

59) Gębarowicz, o. c. s. 53—4.
60) O roli Przecława w katedrze por. współczesnego Janka z Czarnkowa, 

Mon. Pol., II, 666. O sali hetmańskiej Piekosiński (Rocznik krak. I i IX, XXV); 
Burgemeister, o. c., I, 66 i wielu innych. Tamże obfita literatura przedmiotu, 
s. 55. Katedralny zwornik z 3 brodaczami 1. c. ryc. 37 podobny w zakrystii 
k. mariackiego na Piasku, który w tymże czasie przebudował Pieszko (o. c. 
220). Przecław konsekruje ten kościół w 1369 (1. c.).



zawsze czuł się Polakiem" 61). Nienawidził go między innymi Jan 
Roth, osławiony germanizator, biskup wrocławski, który pod groźbą 
represji zmuszał poddanych swoich, chłopów polskich, aby w pięć 
la t nauczyli się języka niemieckiego62). Książę Mikołaj, ścigany 
knowaniami a ponownie zagrożony na zjeździe w Nysie, zranił 
w przystępstwie afektu biskupa oraz niegodnego krewniaka swojego 
Kazimierza, za co ścięty został w parę dni później, na mocy nie
legalnego wyroku. Przed tym, w czasie brutalnego pojmania przez 
rozwścieczonych przeciwników, ocalił mu chwilowo życie Jan Stosz 
ze znanej polsko-śląskiej rodziny. Warto dodać i to, że Opolczyk 
oskarżenia nie przyjął, bo wypisano je po niemiecku; żądał tekstu 
polskiego 63). Nie tragiczna, ale tragikomiczna za to scena rozegrała 
się przed wrocławską rezydencją 3 lutego 1515 między Małgorzatą 
Opolską z Toszka a przeorem franciszkanów tutejszych. Byli już 
w pełnym rozkładzie i upadku. Obmyśliwszy podstępny plan opa
nowania dochodu z dóbr klarysek, a nie mogąc uzyskać zgody, wy
rzucili je  przemocą z klasztoru, którego m ury (przerobione c. 1700 
przez Ksienię Wambowską), stoją dotąd naprzeciw byłej rezyden
cji Opolczyków. Energiczna ksieni Małgorzata chciała schronić się 
z towarzyszkami do krewniaków. Ale jeszcze u wrót ich domu na
pastował ją  przeor niemiecki tak dalece, że wynikło stąd starcie 
osobiste, przy którym zamaszysta Polka powaliła go na ziemię 
w  błoto, ku uciesze zebranej gawiedzi. Zagrała w niej ta „gorąca 
krew  polska", o której mówiąc o sobie, wspomniał butnie cesarzowi, 
źle widziany przez niego Henryk XI Piast legnicki, zmarły w r. 1583 
w K rakow ie64). Ojciec jego, wnuk husytki, Fryderyk III był wię
ziony na zamku wrocławskim przez cesarza, gdy wrócił z Francji, 
gdzie w czasie wojny służył w armii przeciw Habsburgom. Rozgłos 
skandalu w r. 1515 doszedł do Pragi i Rzymu. Małgorzata utrzy
mała się pomimo szykan na swoim stanowisku a najwinniej szych 
mnichów wkrótce wydalono. W r. zaś 1529 usunięto wszystkich 
z sąsiedztwa klarysek 65).

Rezydencje piastowskie we Wrocławiu — to wymowny pomnik 
polskiej kultury i polskich tradycji na Śląsku, zasługujących na szcze
gółowe badania. W badaniach tych na czoło wysunąć się musi sprawa:

®i) Piwarski K., Historia Śląska, s. 150. ®
®2) tamże.
M) Piwarski, o. c.
M) Piwarski, o. c. s. 189; Hausdorf, Piasten 57.
M) Luchs H., Schlesische Fuerstenbilder, za nim Weiss, o. c. s. 784—85.



udziału polskich rzemieślników średniowiecznego Wrocławia w pod
noszeniu miasta. Odkrycia Alwina Schultza świadczą dostatecznie, 
jak dalece był on realny. Cóż dopiero, gdy mówić o odkrytych do
piero co przez Komitet Millenium obwarowaniach drzewno-ziem- 
nych, wczesno-historycznych, wokoło najstarszej rezydencji pias
towskiej na tutejszym Ostrowie Tumskim. Zbędnym byłoby cyto
wać raz jeszcze, po tylu innych pisarzach, znane pochwały obcych 
podróżników, wynoszące wysoko kunszt polskich cieślów z przełomu 
X i XI w., tych twórców niezliczonej liczby naszych grodów 
i oppida, jak śląskie Opole z czasów między VIII a XIII stuleciem 
— dziś coraz więcej badanych i podziwianych. Drzewna rezydencja 
grodowa na Ostrowie była ich oczywistym dziełem. Znakomite ich 
przygotowanie i wprawa w budownictwie poprzez ciesielstwo ułat
wiać im musiały przejście do sztuki murowania w XII i XIII w. 
Przykładem jest Dalemir z Zajączkowa mistrz murarski „cum poste- 
ritate“, a więc z całą rodziną rzemieślniczą z lat c. 1204, najstarszą 
odkrytą w źródłach. Poza linią wałów owego grodu Tumskiego od
słonięto niedawno fundamenty późniejszych murów obronnych z ce
gły bodaj XIII w. Nie mogło wśród ich budowniczych braknąć in
nych „Dalemirów" lub „Pieszków".

System feudalny, ówczesny ustrój społeczny był wysoce nie
sprawiedliwy.

Nie może to jednak w żadnym wypadku przysłonić przed oczami 
naszymi zasług mecenasowskich i faktu, że pozostałe z owych cza
sów gmachy i ich ozdoby, stanowią pomniki owocnego trudu całej 
rzeszy świetnych rzemieślników, wśród których, jak się okazuje, nie 
brakło wybitnych przedstawicieli zdolnego ludu polskiego na Śląsku.

Ze było to zjawisko trw ałe poprzez wieki, świadczą dostatecz
nie rdzennie polskie nazwiska innych artystów Wrocławia zwłaszcza 
w pierwszej połowie XVIII w. 66).

66) Wedle wywodów Patzaka i in. malarz Kowalski, rzeźbiarze Zbaraski, 
Bardziński, Urbański. Jana Urbańskiego nazywa Wiese E., Kunst in Schlesien 
s. 192 „der kraftvollste“, najtęższym spośród wszystkich rzeźbiarzy Wrocła
wia w świetnej epoce artystycznej miasta, na przełomie 1-szej i 2-giej ćwierci 
XVIII w. Część tych dzieł zachowała się dotąd i poświadcza słuszność lojal
nej opinii p Wiesego. Patzak (Die Elizabethkapelle des Bresl. Domes, 1922). 
Andrzeja Kowalskiego, nadwornego malarza kard. Fryderyka Heskiego 
we Wrocławiu w końcu XVII w. wręcz nazywa „ein Pole“. Drugi Urbański 
z Wrocławia pracuje w centralnej Polsce. Por. 105 polskich nazwisk wśród 
rzemieślników-artystów Śląska 1650—1750 w Leksykonie art. Gór. Śląska 
Krausego.



Ryc. 1. Komnata gotycka na Ostrowie Tumskim na terenie dawnego zamku.



Ryc. 2. Obszar warowny rezydencji piastowskich koło zamku według sztychu Meriana 1649—50.
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Tlordostfront 
nad) d-Plan von 1727

BeruhtiguTig der Sudfront 
nad d-Kbxhbauprojekt von /6AP.

Ryc. 3. Plany zamku lewobrzeżnego sprzed r. 1660 
(według Bimlera).

Ryc. 4. Romańskie luki na murze zakrystii kościoła 
w dziedzińcu uniwersyteckim.



Ryc. 5. Plan grodu i miasta Wrocławia około r. 1241 
(rekonstrukcja według Bimlera).

Rezydencja Piastów brzeskich we Wrocławiu 
(Rys. inż. archit. Z. Szafran)
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Ryc. 6. Rezydencja Piastów opolskich (Plac Nankera 1) około r. 1750 (według 
F. Wernhera, Topographia Silesiae).





Ryc. 8. Rezydencja Piastów brzeskich (Szewska 49) około r. 1750 
(według F. Wernhera, Topographia Silesiae).



Ryc. 9. Elewacja frontu i portalu w rezydencji Piastów brzeskich 
(Szewska 49) (rys. E. Bąkowski).


	Sobotka_7_1952_19-56
	1952-VII-cb_OCR_pod 18
	1952-VII-cb_OCR_pod 19
	1952-VII-cb_OCR_pod 20
	1952-VII-cb_OCR_pod 21
	1952-VII-cb_OCR_pod 22
	1952-VII-cb_OCR_pod 23
	1952-VII-cb_OCR_pod 24
	1952-VII-cb_OCR_pod 25
	1952-VII-cb_OCR_pod 26
	1952-VII-cb_OCR_pod 27
	1952-VII-cb_OCR_pod 28
	1952-VII-cb_OCR_pod 29
	1952-VII-cb_OCR_pod 30
	1952-VII-cb_OCR_pod 31
	1952-VII-cb_OCR_pod 32
	1952-VII-cb_OCR_pod 33
	1952-VII-cb_OCR_pod 34
	1952-VII-cb_OCR_pod 35
	1952-VII-cb_OCR_pod 36
	1952-VII-cb_OCR_pod 37
	1952-VII-cb_OCR_pod 38
	1952-VII-cb_OCR_pod 39
	1952-VII-cb_OCR_pod 40
	1952-VII-cb_OCR_pod 41
	1952-VII-cb_OCR_pod 42
	1952-VII-cb_OCR_pod 43
	1952-VII-cb_OCR_pod 44
	1952-VII-cb_OCR_pod 45
	1952-VII-cb_OCR_pod 46
	1952-VII-cb_OCR_pod 47
	1952-VII-cb_OCR_pod 48
	1952-VII-cb_OCR_pod 49
	1952-VII-cb_OCR_pod 50
	1952-VII-cb_OCR_pod 51
	1952-VII-cb_OCR_pod 52
	1952-VII-cb_OCR_pod 53
	1952-VII-cb_OCR_pod 54
	1952-VII-cb_OCR_pod 55

	1952-VII-cb_OCR_pod 56
	1952-VII-cb_OCR_pod 57
	1952-VII-cb_OCR_pod 58
	1952-VII-cb_OCR_pod 59
	1952-VII-cb_OCR_pod 60
	1952-VII-cb_OCR_pod 61
	1952-VII-cb_OCR_pod 62
	1952-VII-cb_OCR_pod 63

