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Z BADAŃ NAD KSZTAŁTOWANIEM SIĘ 
WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO OŚRODKA MIEJSKIEGO 

NA LEWYM BRZEGU ODRY WE WROCŁAWIU

Podstawą źródłową dotychczasowych opracowań problemu początków 
lewobrzeżnego zespołu osadniczego Wrocławia stanowiły głównie prze
kazy źródeł pisanych. Zupełny ich brak do roku 1000 1, a niedostatek dla 
XI—XIII w. stwarzały i stwarzają możliwość formułowania różnych, nie
rzadko sprzecznych ze sobą, poglądów na określone zagadnienia badawcze. 
Ten stan rzeczy uległ w ciągu ostatnich kilkunastu lat dość znacznej po
prawie na skutek przysporzenia nauce w ogóle, a dla badań Wrocła
wia jako aglomeracji miejskiej w szczególności, nowej kategorii źródeł 1 2. 
Pozyskano je dzięki przeprowadzeniu prac wykopaliskowych w wielu 
punktach miasta 3. Podjęcie tych prac, jako wielokierunkowych, zwłasz
cza w nakreśleniu problematyki badawczej przy współudziale specja
listów z różnych dziedzin wiedzy, stało się możliwe dzięki inicjatywie 
powstałego w 1960 r. Komitetu do Badań Starego Wrocławia 4 oraz sub-

1 W formie uzasadnionego prawdopodobieństwa można przyjąć, że jedno 
z XV civitates wymienionych przez Geografa Bawarskiego dla plemienia Slężan 
(około połowy IX w.) znajdowało się na terenie Wielkiego Wrocławia.

2 O przydatności źródeł archeologicznych w badaniach miast zob. W. He n-  
s e 1, Metoda archeologiczna w zastosowaniu dla badań miast (Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej, VII, 1959, s. 721 i n.); t e n ż e ,  Archeologia o początkach miast 
słowiańskich, 1963, s. 19—28.

3 Systematyczne gromadzenie źródeł archeologicznych z terenu położonego na 
lewym brzegu Odry we Wrocławiu jest zasługą wielu osób i instytucji. Planowe 
badania wykopaliskowe zainicjował tu w 1954 r. prof. dr M. Morelowski. Por. 
J . K a ź m i e r c z y k ,  Wyniki badań wykopaliskowych na dziedzińcu uniwersytec
kim  we Wrocławiu (Archeologia Śląska, II, 1959, s. 223—224).

4 W skład Komitetu weszli*, prof. T. Broniewski (przewodniczący), dr O. Czer- 
ner, prof. B. Guerquin, prof. M. Haisig, doc. J. Hawrot, doc. H. Hołubowiczowa,

1 — Sobótka 2/65
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wencjom głównie Wrocławskiego Ośrodka Badawczego5. Inicjatywa ta 
zbiega się w czasie z planowaną odbudową i porządkowaniem wschodniej 
części Starego Miasta, na której obecnie poza małymi skrawkami prak
tycznie nie można prowadzić prac wykopaliskowych.

Ześrodkowanie badań w rejonie pl. Nowy Targ, jednym z newralgicz
nych punktów wczesnośredniowiecznego osadnictwa, przyniosło w efekcie 
spory zasób źródeł, orientujący zarówno w zakresie przemian przestrzen
nego zasiedlenia, jak i w strukturze społeczno-gospodarczej mieszkańców 
tej części Wrocławia w X I—XIII w.6 Dzięki temu staje się możliwe po
równywanie wyników uzyskanych na podstawie różnych typów źródeł 
oraz przeprowadzenie wzajemnych korekt także i w aspekcie postulatów 
badawczych. Nie oznacza to bynajmniej, że zgromadzono już wystar
czającą podstawę źródłową do prześledzenia całego, tak złożonego pro
cesu formowania się miasta, początkowo związanego z grodem na Ostro
wie Tumskim, a następnie samodzielnej jednostki gospodarczej. Do 
osiągnięcia tego zamierzenia potrzeba jeszcze długich lat kompleksowych 
badań wraz z próbą ponownej interpretacji części źródeł pisanych.

Badania wykopaliskowe na Starym Mieście we Wrocławiu nie zostały 
ukończone, stąd też zestawienie ich rezultatów jest tylko częściowe, 
z próbą zaakcentowania rozwoju osadnictwa od zarania wczesnego 
średniowiecza na obszarze Wielkiego Wrocławia do około połowy XIII w. 
Wydaje się, że udostępnienie, chociażby wstępne, najważniejszych wy
ników z ujawnieniem braków w formie postulatów badawczych może 
przyczynić się do ożywienia badań nad kształtowaniem się wrocławskiego

prof. W. Hołubowicz, doc. T. Kozaczewski, prof. E. Maleczyńska, prof. K. Male- 
czyński, dr J. Rozpędowski, dr M. Zlat. Od 1962 r. funkcję przewodniczącego 
Komitetu pełni prof. B. Guerquin.

5 Badania nadto finansowały: Katedra Archeologii Polski Uniwersytetu Wro
cławskiego, Zakład Archeologii Śląska IHKM PAN we Wrocławiu, Konserwator 
Zabytków Architektonicznych m. Wrocławia. Opiekę naukową w terenie nad ca
łością badań sprawował początkowo prof. dr W. Hołubowicz, a następnie doc. 
dr H. Hołubowiczowa.

6 W latach 1954—1964 przebadano teren o powierzchni około 850 m2. W wa
runkach miejscowych jest to znaczne osiągnięcie badawcze, grubość bowiem 
nawarstwień kulturowych wynosi od 3 do 4,5 m. Do celów poznawczych spożytko
wano także rozmaite wkopy ziemne, najczęściej budowlane, o powierzchni kilku 
tysięcy m2. Obszar zasiedlenia Starego Miasta należy tedy obok Ostrowa Tum
skiego — prace wykopaliskowe zapoczątkował tu w 1946 r. prof. dr Rudolf Jamka, 
por. R. J a m k a ,  Dotychczasowe wyniki badań w ykopaliskowych na staropolskiej 
osadzie we Wrocławiu (Instytut Śląski, komunikat 24, 1946, seria V) — Ołbina 
i wyspy Piasek do najlepiej zbadanych archeologicznie. Por. J. H a wr ó t ,  W ykopa
liska na Olbinie (Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 11A, 
1956, s. 33 i n.); J. K a ź m i e r c z y k ,  Z badań w ykopaliskow ych Wrocławia w ro
ku 1956 („Archeologia Śląska”, I, 1957, s. 188 i n.>.



zespołu osadniczego, jako jednego z najważniejszych centrów społeczno- 
-gospodarczych i politycznych Śląska co najmniej od X w.

Obszar Wrocławia w zaraniu wczesnego średniowiecza, podobnie jak 
i wielu innych miast śląskich, nie stanowił pustki osadniczej. Wprawdzie 
nie możemy bliżej określić rangi ówczesnego osadnictwa, niemniej 
stwierdzono jego obecność w śladzie przyziemia prawdopodobnie budynku 
z inwentarzem ruchomym, pozwalającym umiejscowić domniemaną kon
strukcję mieszkalną w V—VI w. Siady je j odkryto u wlotu ul. Więzien
nej do Rynku, a więc na terenie stanowiącym dotychczas niemal białą 
plamę na mapie osadniczej Wrocławia dla początków wczesnego śred
niowiecza. Odkrycie to,, zupełnie nieoczekiwane, stwarza realne możli
wości wyodrębnienia pierwszego etapu formowania się zespołu osadni
czego na terenie Wielkiego Wrocławia, jak również śledzenia jego roz
woju na węższym wycinku późniejszego miasta.

Kolejne młodsze ślady osadnictwa wypadnie odnotować na Ostrowie 
Tumskim w zasięgu dworu biskupiego z początków XIII w. Odsłonięto 
je nad piaszczystym calcem, w obrębie silnie zbitej warstewki próchnicy. 
Odnosi się wrażenie, iż narastała ona w toku stałego i długotrwałego 
użytkowania terenu, na którym „przyrost” śmieci następował powoli7. 
Może to także, świadczyć o rozleglejszym zasiedleniu wyspy. Nie wyklu
czone, że mają z nim związek ślady hutnictwa, zarejestrowane również 
w formie obfitych realiów w piasku użytym do budowy wału z X  w.8 
Inwentarz ruchomy tej warstewki typologicznie przynależy do VIII— 
—IX w., a najpóźniej można go odnieść do pierwszej połowy X w. Bez
pośrednio na nią nakładają się nawarstwienia młodsze. W sumie nie 
dają one podstaw do wysunięcia przypuszczenia o ciągłości osadniczej 
na terenie dworu biskupiego.

Wiek IX—X  (do około połowy X  w.) nie przynosi — jak wynika 
z obecnego stanu badań — bardziej radykalnych zmian w obrazie zasie
dlenia późniejszego (X—XI w.) zespołu osadniczego Wrocławia. Wydaje 
się, że ten stan rzeczy jest raczej następstwem niedostatku badań, prze
de wszystkim na szerzej pojętym rejonie opactwa, niż braku osadnictwa. 
Z terenów prawdopodobnie o starej metryce osadniczej należałoby m. in. 
wziąć pod uwagę Ołbin, gdzie na części terenu zalegają nawarstwienia 
kulturowe o dość znacznej miąższości, lecz słabo rozpoznane chronolo
gicznie. Datacja ich początków na X—XI w. zdaje się nie nasuwać po
ważniejszych zastrzeżeń, poczynione zaś spostrzeżenia nie wyłączają

7 Badania dworu biskupiego przeprowadzał w 1957 r. doc. dr T. Kozaczewski.
8 W. K ó č k a  i E. O s t r o w s k a ,  Prace w ykopaliskow e we Wrocławiu w latach 

1949—1951 (Studia Wczesnośredniowieczne, t. III, 1953, s. 275).



możliwości uzyskania i starszych materiałóws. W każdym razie wydają 
się nie do przyjęcia dla wrocławskiego zespołu osadniczego sugestie 
o braku osadnictwa z IX—X w.j0, przy czym nie chodzi tu o tego rodzaju 
ślady, co odkryte w pasie nadrzecznym lewobrzeżnego Wrocławian, 
lecz o osadnictwo typu grodowego.

Na możliwość istnienia grodu przed X  w. wskazują liczne przesłanki 
pośrednie w postaci śladów osadnictwa odnotowanych na terenie Wiel
kiego Wrocławia. Ogromna ich większość nie została, niestety, pełniej 
zbadana, nie wszystkie wyniki badań opublikowano, a w czasie ostatniej 
wojny materiały te w znacznej części zaginęły. Stan posiadania realiów 
skłania do datowania pięciu stanowisk przypuszczalnie na IX w.9 * 11 12 Nie
które z nich posiadają prawdopodobnie starszą metrykę, jak np. osada 
na Biskupinie przy ul. Olszewskiego, w Muchoborze Małym, Pilczycach 
oraz Praczach Odrzańskich. Zagadnienie to mogą wyjaśnić przyszłe ba
dania w sytuacji raczej przypadkowej, gdyż tereny te znajdują się pod 
zabudową. Jest to jeden z zasadniczych powodów uniemożliwiających 
w wielu wypadkach systematyczne poszukiwania. Stąd też znane nam 
punkty z początków wczesnego średniowiecza mogą nabierać swoistej 
wymowy i służyć za przykładową ilustrację w badaniach nad zasiedle
niem Wielkiego Wrocławia. Zdaje się to wspierać ostatnio dokonane 
odkrycie osady z VII/VIII w. w Janówku 13, położonej na peryferiach 
miasta.

Analiza osadnictwa z obszaru Górnego Śląska, do którego posiadamy 
pełniejsze archiwalia, także i w zakresie dokumentacji przedmiotowej, 
upoważnia do wniosku, że olbrzymia większość osad sprzed mniej więcej 
połowy X w. skupiała się w pobliżu grodów. Lepiej zbadane tereny 
Dolnego Śląska także potwierdzają to spostrzeżenie. Wydaje się przeto, 
że skupienie osadnicze Wrocławia nie było w tym względzie wyjątkiem, 
tym bardziej jeśli przyjęlibyśmy teren Wrocławia za miejsce naczelnego 
grodu plemienia Ślężan. Nie wypowiadając się tu w tej kwestii, zagad
nieniem otwartym pozostaje jego lokalizacja.

Do ważkich przesłanek, które mogą podkreślać stopień zaawansowania 
skupienia osadniczego Wrocławia w X  w., wypadnie zaliczyć wzniesienie

9 Materiały te pochodzą z wykopów budowlanych i kanalizacyjnych.
1U Np. J. K r a m a ř e k, Wczesnośredniowieczne materiały osadnicze z terenu 

Wrocławia (Silesia Antiqua, V, 1963, s. 195).
11 K a ź m i e r c z y k ,  Wyniki badań..., s. 226.
12 K r a m a r e k ,  loc. cit.
13 M. M ł y n a r s k a ,  Osada wczesnośredniowieczna w Janów ku koło Wro

cławia (Informator Konserwatora Zabytków Archeologicznych na Województwo 
Wrocławskie, 1964, s. 77). Wczesne (sprzed X  w.) ślady osadnicze sygnalizują ostat
nio także materiały z Osobowic (informacja dra B. Gedigi).



monumentalnego w swoim założeniu grodu i podgrodzia na Ostrowiu 
Tumskim w drugiej połowie X  w.14 Założenie to, ze względu zwłaszcza 
na jego umocnienia obronne, których szerokość u podstawy wynosi 
około 25 m 15, pozostaje jedynym w swoim rodzaju na obszarze Śląska. 
Inne charakteryzują się znacznie mniejszymi wymiarami konstrukcji 
obronnych, wyjąwszy prawdopodobnie ostatnią fazę drewniano-ziemnych 
fortyfikacji Legnicy oraz jedną z pierwszych grodu w Niemczy Śląskiej, 
wzniesionych w drugiej połowie X  w., już w warunkach państwowych. 
W umocnienia te został jednak wkomponowany starszy wał zbudowany 
w konstrukcji skrzyniowej.

Tego typu umocnienia, a więc wały skrzyniowe, są charakterystyczne 
dla południowo-środkowej części Śląska w okresie od V—VI do X  w. 
Młodsze, powstałe w ramach organizacji państwowej, posiadają inną kon
strukcję, a mianowicie rusztową lub podkładkową, jak to ma miejsce we 
Wrocławiu. Jest to jedna z cech obok wyraźnych tendencji do zwiększenia 
szerokości umocnień (niekiedy stosunek szerokości wałów u podstawy 
grodzisk starszych do młodszych, państwowych, ma się jak 1:4) kore
lująca się najpewniej z zamierzeniami i realizacją polityki państwowej. 
Prawdopodobnie nieprzypadkowa jest także wielkość areału poszczegól
nych grodów i podgrodzi założonych na terenach, gdzie warunki natu
ralne nie wpływały decydująco na ich powierzchnię, jak np. w Opolu 
i Wrocławiu oraz w Legnicy. I w tym aspekcie gród i podgrodzie wro
cławskie urastają do rangi największego zespołu osadniczego. W dalszej 
kolejności znajduje się np. Niemcza Śląska, Legnica i Opole. Na ostatnio 
wymienionym stanowisku, jedynym dotychczas na obszarze Śląska, sie
dzibę feudała odgradza od podgrodzia nie solidny wał, lecz płot, począt
kowo z plecionki, a następnie z zaostrzonych łupanych deszczułek i koł
ków. Siedzibę tę wraz z przyległym osadnictwem otacza pierścień umoc
nień. Takie rozwiązanie, o wielu aspektach badawczych, rzutuje również 
na rangę Opola w systemie organizacji ośrodków społeczno-gospodar
czych i politycznych na Śląsku za pierwszych Piastów. Zasadność tego 
przypuszczenia potwierdza m. in. powolne i nieznaczne narastanie osad
nictwa w pobliżu centrum osadniczego, zwłaszcza w jego początkach. 
Zagadnienie to posiada kapitalne znaczenie dla badań etapów kształto
wania się osadnictwa miejskiego na Śląsku 16.

Zachodzące różnice między znanymi nam zespołami osadniczymi 
(gród, podgrodzie, przedmieście lub przedmieścia) na obszarze Śląska

14 K o č k a ,  O s t r o w s k a ,  op. cit., s. 173.
15 Tamże, s. 274.
16 Odzwierciedla ono dynamizm gospodarczo-społeczny grodu i podgrodzia oraz 

zaplecza gospodarczego.



trudno byłoby upatrywać w przyczynach wyłącznie zewnętrznych, bądź 
też w szczególnie pomyślnym wyżu demograficznym w X w. Rola czyn
nika wewnętrznego zaważyła zapewne w dość znacznym stopniu. Po
twierdzenie tego znajdujemy w fakcie lokalizacji młodszych zespołów 
osadniczych głównie na terenach zasiedlonych (np. Opole, Koźle, Ra
cibórz). Odnosi się to do skupień położonych w dogodnej do działań pań
stwowych sytuacji przestrzennej (np. Niemcza), przy czym najczęściej 
w tych wypadkach młodszy gród nie wiąże się bezpośrednio ze star
szym założeniem obronnym.

Wrocław plemienny w sensie zespołu osadniczego, następnie prawdo
podobnie wielkomorawski i czeski17, a z kolei polski, urasta do rangi 
potężnej twierdzy 18. W jej sąsiedztwie, na obszarze obecnego Wielkiego 
Wrocławia, odnotowuje się ponad 20 stanowisk osadniczych lub świad
czących o osadnictwie z X—XIII w.19 Należy przyjąć, że jest to tylko 
część punktów osadniczych z tego czasu. Dowodem tego może być prze
cięcie nawarstwień kulturowych z wczesnego średniowiecza w pobliżu 
kościoła Sw. Wojciecha w latach istnienia we Wrocławiu niemieckich 
placówek archeologicznych, których pracownicy nie odnotowali w druku 
(archiwalia zaginęły) odsłoniętych tu faktów archeologicznych, o od
kryciach zaś na Nowym Targu z 1941 r. znajdujemy wyłącznie lako
niczne wzmianki. Niemniej ten niekompletny rejestr obserwacji i poczy
nań badawczych przed 1945 r. zarysowuje zaplecze grodu jako jedno 
z najbardziej nasyconych osadnictwem, w porównaniu ze znanym zasie
dleniem w rejonie innych grodzisk śląskich, takich jak np. Koźle, Opole, 
Niemcza. Pozostaje nadto faktem, że tereny te należą do lepiej zbadanych 
powierzchniowo, a również i przy pomocy metody wykopaliskowej.

W powyższym kontekście podwalin świetności Wrocławia należy do
patrywać się w trzecim niejako etapie rozwojowym, a nie w stuleciach 
następnych, w których jego rozwój gospodarczy, przestrzenny i prawny 
jest tylko logicznym następstwem wielu przyczyn.

W wieku X —XI zespół osadniczy Wrocławia obejmuje wyspę Piasek, 
co najmniej w zasięgu późniejszego gotyckiego kościoła NMP, przybrzeż
ny pas terenu na lewym brzegu Odry z wyraźną tendencją nawiązania

17 Zagadnieniem otwartym pozostaje kwestia adaptacji osadnictwa z wczesnego 
średniowiecza do nowych warunków i potrzeb powstałych po przyłączeniu Śląska 
do państwa Mieszka I.

18 Przynależności jej do państwa polskiego zdaje się dowodzić hakowa kon
strukcja wału. W. H e n s e 1, Budownictwo obronne za czasów pierwszych Piastów  
(„Początki Państwa Polskiego”, I, 1962, s. 180).

19 F. G e s c h w e n d t, Die ältesten Oderübergänge bei Breslau im Lichte der 
Vorgeschichtsforschung (Beiträge zur Geschichte der Stadt Breslau, 1936, z. 2, 
s. 29—30 i ryc. 8); K r a m a r e k, op. cit., s. 193—195.



O bjaśnienia znaków : X — w ykop arch eolo giczn y ; |||| — w ykop y budow lane, w k tó ry ch  p rze
prow adzono ob serw acje  n aw arstw ień ; g  — zbadane odcinki u lic ; A — zasięg osadn ictw a  
z X —X I w .; B  — zasięg osadn ictw a z X II—X III  w .; C — zasięg osadn ictw a z X II—X III  w .; 
2 — kościół Sw. W ojciech a; 9 — kościół Św. D ucha; l l  — kościół M arii M agd aleny; 12 —  koś
ciół Św. W aw rzyń ca i Sw. E lżb iety ; 13 — kościół Sw. Ja k u b a ; 14 — kościół Sw. M acieja ;

15 — kościół K lary sek ; os. żyd. — osada żydow ska.

Wczesnośredniowieczny ośrodek miejski na lewym brzegu Odry we Wrocławiu

do przeprawy na Piasek i sporą część Ołbina. Centrum ośrodka znajdo
wało się na Ostrowie Tumskim z grodem na czele, wymienionym pośred
nio po raz pierwszy w przekazach źródeł pisanych pod r. 1017 20.

Osadnictwo przygrodowe dla X—XI w. na wyspie Piasek, a częściowo 
i na lewym brzegu Odry, poświadczają obiekty mieszkalne i gospodar
cze w postaci ziemianek i półziemianek. Tego typu pomieszczeń nie 
stwierdza się na podgrodziu wrocławskim21, jak również w Opolu22, 
Niemczy, Legnicy i innych grodach śląskich wzniesionych w X/XI w. 
Jest ono natomiast charakterystyczne dla osadnictwa wiejskiego, zwłasz
cza z początków wczesnego średniowiecza. Przypuszczalnie są to ślady po 
napływającej do centrów osadniczych ludności wiejskiej, przy czym 
w znacznie większym stopniu miałoby to miejsce we Wrocławiu niż

20 Kronika Thietmara, wyd. M. Z. Jedlicki, 1953, VII, s. 64.
21 Por. E. O s t r o w s k a ,  Wczesnośredniowieczne budownictwo drewniane na 

Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (Silesia Antiqua, III, 1961, s. 168—178).
22 W. H o ł u b o w i c z ,  Opole w wiekach X—XII, 1956, s. 63 i n.



w Opolu. Rozmieszczenie zabudowy nie, ujawnia określonego kształtu, 
zwłaszcza we Wrocławiu, co jest właściwe dla osiedli peryferyjnych, nie 
ujętych w oznaczone formy przestrzenne.

Początków planowej zabudowy na lewym brzegu Odry można się do
patrywać nie wcześniej niż w XI w. Elementem je j zdaje się być solidny 
budynek naziemny, wzniesiony z dębowych belek i ich połowizn. Odsło
nięto go pod ul. Drewnianą. Podwalina budynku, zniszczonego przez 
pożar, posłużyła za swego rodzaju uzbrojenie terenu pod kolejną za
budowę, już mniej solidną. Z jego poziomem stratygraficznie łączą się 
buły żużla i resztki rudy darniowej. Stwierdzony ich zasięg obejmuje 
teren położony na wschód od ul. Drewnianej po ul. Piaskową. Obecność 
żużla i bochnów zaobserwowano nadto w pobliżu kościoła Sw. Wojciecha, 
gdzie wystąpiły i paleniska. Trwała ich konstrukcja z zastosowaniem 
żużla i kamieni sugeruje, iż mogły one pełnić funkcję palenisk kowalskich, 
tym bardziej że wśród inwentarza ruchomego występuje sztabka żelaza 
ze śladami kucia. W sumie (ruda, żużel, żelazo, paleniska) świadczy to
0 istnieniu na lewym brzegu Odry pracowni hutniczo-kowalskich. Być 
może, pozostaje z nimi w związku duża kadź służąca do gaszenia węgla 
drzewnego. Wspomniany wyżej budynek interpretujemy (powierzchnia 
jego wynosi ok. 40 m2) jako pomieszczenie dla osób zajmujących się 
wytopem żelaza i kowalstwem. Należy przy tym podkreślić wysokie ich 
umiejętności w zakresie konserwacji budulca. Przejawia się to w po
wierzchownym jego opaleniu, co najmniej w odniesieniu do materiału 
zastosowanego w przyziemiu budynku, a więc narażonego na stosunkowo 
łatwe butwienie. Zabieg ten, mający na celu utrwalenie zewnętrznej 
struktury drewna, zupełnie obcy w budownictwie Ostrówka w Opolu, 
Legnicy, nie sygnalizowany także w budownictwie podgrodzia na Ostro
wie Tumskim 23, wskazuje m. in. na nietymczasowy charakter zasiedlenia
1 produkcji hutniczej, której początki sięgają prawdopodobnie X  w., jak
kolwiek dowodnie nie da się ich przesunąć wstecz poza XI w. na podsta
wie dotychczasowych źródeł nie wyczerpujących — jak wiadomo — ca
łości materiałów do lewobrzeżnego osadnictwa.

Produkcja hutnicza we Wrocławiu nie jest zjawiskiem odosobnionym; 
wręcz przeciwnie, jest ona typowa i dla innych zespołów osadniczych 
(np. Opole, Niemcza, Legnica, Sądowel), co najmniej we wczesnych fa
zach rozwoju śląskich ośrodków grodowych. Wykonywana przez ludność 
zapewne feudalnie zależną, bezpośrednio była związana z grodem i z jego 
sąsiedztwem, tak jak na to pozwalały warunki bezpieczeństwa. Wyjaśnia 
to — jak się wydaje — poruszoną przez K. Maleczyńskiego sprawę braku 
osad służebnych w pobliżu grodów, gdzie mogłaby się mieścić i tego

0  O s t r o w s k a ,  loc. cit.



rodzaju wytwórczość 24. Uważamy ją za integralnie związaną z grodem, 
w sensie planowej organizacji centrów gospodarczo-społecznych i poli
tycznych, w tym wypadku możliwe, że z udziałem ludności z zewnątrz. 
Zarysowuje się bowiem pewien jak gdyby idący z północy nurt, może 
związany z osadnictwem jenieckim, niekoniecznie we Wrocławiu, ewen
tualnie z oddziaływaniami kulturowymi. Wyrazem jego może być odsło
nięta w wykopie na ul. Drewnianej konstrukcja budynku wzniesionego 
w systemie tzw. palisadowym, jaki znamy z Wolina i Gdańska. Rzecz 
charakterystyczna, że konstrukcja ta nie znajduje kontynuacji w młod
szych warstwach osadniczych, a jako element krótkotrwały wskazywałby 
raczej na obcą proweniencję, która nie przyjęła się na naszym gruncie.

Rozległość ośrodka hutniczego rzutuje m. in. na wielkość zapotrzebo
wania na surowiec kowalski, a tym samym na wagę problemu w ówczes
nej gospodarce25. Stopniowe zasiedlanie terenu powoduje przesuwanie 
hutnictwa na peryferie, co prawdopodobnie wiąże się z porządkowaniem 
gospodarki na terenie lewobrzeżnego Wrocławia. Nastąpiło to w XII w. 
z wyraźną tendencją ku jego początkom. Wytwórczość hutniczą dla pierw
szej połowy XIII w. odnotowujemy już przy ul. Kuźniczej 37, gdzie 
około połowy tegoż stulecia zanika. Pozostały po niej zwały żużla i znacz
ne ślady rudy wraz z przepaloną w ogniu monetą z XIII w.

Istotną bolączką badań nad hutnictwem lewobrzeżnego Wrocławia 
jest brak źródeł z zakresu procesu wytopu żelaza, a zwłaszcza zespołów 
inwentarza pomieszczeń mieszkalnych hutników. Poza dwoma wyżej 
wspomnianymi budynkami, najprawdopodobniej hutników, dotychczas nie 
stwierdzono dalszych ich śladów. Stąd też staje się prawie niemożliwe 
podjęcie próby oceny sytuacji materialnej ówczesnych hutników. W za
raniu rozwoju produkcji, jak się wydaje, głównym odbiorcą produktu 
ich pracy był gród i podgrodzie, a w każdym razie w minimalnej ilości 
ludność lewobrzeżnego Wrocławia. Produkcja na szerszy zbyt, przypusz
czalnie z udziałem nowo powstałych pracowni, poważnie wzrasta w ciągu 
XII w. W następnym stuleciu dochodzi najpewniej do rozkwitu tej ga
łęzi wytwórczości. Wartość żelaza dla poważnej części ludności nie była 
na tyle atrakcyjna, by przywiązywano do wyrobów z tego surowca zbyt 
wiele wagi. Tym też można tłumaczyć duże nasycenie nawarstwień osad
niczych wyrobami z żelaza, jak również i znaczny wzrost objętości masy 
zużywanej do wyrobu rozmaitych narzędzi w porównaniu z pochodzącymi 
z początkowego etapu zasiedlenia.

24 W. D ł u g o b o r s k i ,  J.  G i e r o w s k i ,  K. M a l e c z y ń s k i ,  Dzieje Wro
cławia do roku 1807, Wrocław 1958, s. 33—37.

25 Siady wczesnośredniowiecznego hutnictwa poświadczone są także dla Ostrowa 
Tumskiego. K o č k a ,  O s t r o w s k a ,  op. cit., s. 275.



Z hutnictwem wrocławskim wiąże się ściśle kowalstwo, którego po
czątki na lewym brzegu Odry sięgają początków hutnictwa. Obie te spe
cjalizacje określały ówczesny mikrokrajobraz w rejonie obecnego placu 
Nowy Targ, stanowiąc dla przybysza niejako pierwsze źródło poznawcze 
jądra zespołu osadniczego.

Prawdopodobnie nie jest przypadkiem lokalizacja najstarszej, jak do
tychczas, pracowni kowalskiej nieopodal drogi wiodącej ku przeprawie na 
Piasek. W pobliżu tej pracowni odsłonięto zgrupowanie kości zwierzę
cych, którego interpretacja nie wyklucza i przypuszczenia o istnieniu 
tu uboju (kopyta, głowy) ewentualnie sprzedaży mięsa. W każdym razie 
trzeba stwierdzić, że młodsze osadnictwo na zbadanym wycinku terenu 
przy drodze na Piasek, naprzeciw kościoła Sw. Wojciecha, nie nawiązuje 
charakterem do starszego. Zajęcia mieszkańców są zupełnie różne i wy
rażają się w jednym wypadku obróbką skóry, w drugim zaś handlem. 
Zajęcia te były tu uprawiane w ciągu XII i do mniej więcej połowy 
XIII w. Podobne zjawisko obserwujemy w nawarstwieniach młodszych 
w stosunku do budynków domniemanego hutnika lub hutników, na wy
kopie pod ciągiem ul. Drewnianej, z tą różnicą, że struktura zawodowa 
mieszkającej tu ludności była bardziej zróżnicowana i zmienna. Brak 
stabilizacji zawodowej pozostaje prawdopodobnie w związku ze zmianami, 
jakie często zachodzą na aneksach rozwijających się członów osadni
czych. Centrum jego mieściło się — jak wiele ną to wskazuje — między 
późniejszymi kościołami Sw. Ducha i Jakuba (Wincentego). Nie wcho
dząc w szczegóły, należy podkreślić, że jeszcze w XII w. pojawia się 
w pionie osadnictwa na ul. Drewnianej pracownia złotnicza w połączeniu 
z kramem.

Na tle całokształtu źródeł pochodzących z lewobrzeżnego Wrocławia 
wypadnie przyjąć dla XII w. istnienie tu dwu członów osadniczych: pół
nocnego (rejon mostu na Piasek) i południowego (rejon kościoła Św. 
Wojciecha). Peryferyjnie w stosunku do nich lokalizowały się co naj
mniej pracownie hutnicze, szklarskie i garncarskie. W sumie przeobra
żenia w zasiedleniu i strukturze zawodowej przypadają na wiek XII. 
W tym też czasie podgrodzie na Ostrowie Tumskim charakteryzuje gęsta 
zabudowa26, skąd nadwyżki demograficzne mogły w pewnej mierze 
zmieniać nie tylko obraz zasiedlenia lewobrzeżnej części aglomeracji 
miejskiej, lecz także i je j skład zawodowy. Brak miejsca na rozbudowę 
produkcji podstawowej wpływał zapewne korzystnie na całokształt for
mowania się nowego organizmu. Budowa klasztoru i kościoła kanoników

26 E. O s t r o w s k a ,  Badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim we Wro
cławiu w 1958 roku  (Sprawozdania Archeologiczne, XII, 1961, s. 70—78).



regularnych na Piasku w pierwszej połowie XII w.27 mogła także w ja
kimś stopniu przyczynić się do swego rodzaju spiętrzenia osadnictwa le
wobrzeżnego wskutek przeniesienia się ludności.

Stopień zasiedlenia i rozwoju urbanistycznego lewobrzeżnego Wro
cławia w okresie wczesnośredniowiecznym, a ściślej między X a XII w., 
był od dawna przedmiotem wielu najczęściej różnych ocen, podejmo
wanych z rozmaitych pozycji badawczych. Pierwszy z aspektów tego za
gadnienia był w dużej mierze niepoznawalny z powodu braku dostatecz
nej ilości źródeł pisanych i archeologicznych, na drugim zaś zaciążyły 
głównie względy ahistoryczne lub pozanaukowe, zwłaszcza w odniesieniu 
do dawniejszej literatury. Z prac lat ostatnich wzbudza szacunek przede 
wszystkim dzieło K. Maleczyńskiego 28, które mimo niedostatku źródeł za
wiera dla interesującego tu okresu nader trafnie nakreślone kontury 
zasiedlenia i rozplanowania, mimo że wypadnie zająć nieco odmienne 
stanowisko w niektórych kwestiach.

Ówczesny przemysł ciężki, a więc hutnictwo i kowalstwo, najpóźniej 
w XI w. zajmował sporą część terenu lewobrzeżnego Wrocławia. Praw
dopodobnie nieco późniejszą metryką legitymują się pracownie szklarskie 
i garncarskie. Zarania ich można się dopatrywać u schyłku XI, a najpóź
niej na początku XII w. Rozległość lewobrzeżnego terenu w porównaniu 
z powierzchnią rozpoznaną archeologicznie wyklucza możliwość uznania 
jej za reprezentatywną, a tedy wyczerpującą podstawowe kierunki roz
woju osadnictwa i jego charakteru.

Szerokie rozłożenie w terenie zwłaszcza pracowni hutniczych i garn
carskich, których produkty w początkowym okresie zaspokajały przy
puszczalnie głównie potrzeby grodu i podgrodzia, nie mogło stwarzać 
tendencji do trwalszego zasiedlenia i inwestycji w urządzenia ogólne, 
jak np. ulice. Można jednak przypuszczać, iż z drugiej strony dawało ono 
asumpt do osiedlania się w pobliżu prawdopodobnie aktywnej, przedsię
biorczej ludności. Skłania do tego przypuszczenia stopniowe przesuwanie 
się śladów hutnictwa w kierunku południowym. W jakimś stopniu mógł 
o tym decydować i rozwój demograficzny ludności zamieszkującej nad
rzeczny pas terenu, na wysokości głównie wyspy Piasek i Ostrowa 
Tumskiego. Stanowił on podstawowy trzon osadniczy, jak pozwala przy
puszczać aktualny stan badań. Zmienność miejsca wytwórczości żelaza 
wskazuje na ogólny rozwój Wrocławia z jądrem nadrzecznym i „płynną 
otoczką” w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu.

Pod koniec XI w. zasiedlenie można umiejscowić między Odrą od

27 K. M a l e c z y ń s k i ,  Zagadnienie góry Ślęży-Sobótki (Materiały Wczesno
średniowieczne, II, 1950, s. 2 i n.); Codex diplomaticus nec non epistolaris Silesiae, 
wyd. K. Maleczyński, t. I, fase. 1. Wrocław 1951, nr 26.

2a D ł u g o b o r s k i ,  G i e r o w s k i ,  M a l e c z y ń s k i ,  op. cit.



północy a ul. Wita Stwosza od południa, ul. Szewską od strony zachod
niej i ciągiem pierwszego pasa fortyfikacji murowanych od wschodu. 
Orientują je punkty wykopów i obserwacje archeologiczne wkopów bu
dowlanych. Nie chcę przez to powiedzieć, że dają one pełny wgląd w roz
mieszczenie osadnictwa i strukturę zawodową ludności. Teren ten mógł 
bowiem zawierać i najpewniej zawierał punkty nie zasiedlone, zwłaszcza 
od ciągu ul. Kotlarskiej w kierunku południowym. Trudno byłoby rów
nież wykluczać obecność ludności rolniczej. Można natomiast sądzić, 
nie bez podstaw, o rozproszonym zasiedleniu, w szerokim, lecz poprze
rywanym zasięgu warstwy osadniczej o różnej miąższości i stopniu na
sycenia treścią kulturową.

Fakt stwierdzenia pożaru zarówno na wykopie w pobliżu kościoła 
Sw. Wojciecha, jak i na ul. Drewnianej oraz na pl. Nowy Targ w XI w. 
zbiega się w czasie z najazdem czeskiego Brzetysława na Śląsk w 1039 r. 
Niezależnie od tego, czy zniszczenia te łączą się z 1039 r., czy też nie, 
należy stwierdzić, że nie były one katastrofalne, skoro życie gospodarcze 
nie obumarło na czas dłuższy. Uporządkowanie zasiedlenia, świadome 
i celowe — jak sądzę-----znalazło się u podstaw dalszego rozwoju lewo
brzeżnego Wrocławia. O ile samą koncepcję zda się przyjąć w postaci 
jakiegoś jednorazowego, nie znanego nam ze źródeł pisanych aktu, o tyle 
jego realizacja mogła trwać dość długo. W tym kontekście wyodrębnia 
się w  dziejach lewobrzeżnego Wrocławia, być może, zwrotny punkt, 
a w każdym razie fakt ułatwiający zagospodarowanie tego terenu. Zręby 
jego, znane nam, przetrwały ponad 100 lat.

Zasadność powyższego stwierdzenia akcentuje nakładanie się w pionie 
nawarstwień kulturowych dwu budynków i miedzucha w wykopie przy 
kościele Św. Wojciecha oraz dwu budynków w wykopie na ul. Drew
nianej. Ostatnio wymienione budynki wykazują nieznaczne przesunięcia 
w poziomie, w granicach od około 0,15 m do 0,5 m na osi wschód-zachód. 
Jest to wynik technicznych zabiegów, a ściślej — oszczędnej gospodarki 
w zakresie spożytkowania inwestycji.

Mała wymowność chronologiczna źródeł archeologicznych, przy zupeł
nym braku przekazów pisanych, nie stwarza korzystnych możliwości do 
łączenia ze sobą przyczyn i skutku albo skutków zabudowy odcinka 
wału w XI w. na Ostrowie Tumskim, oddzielającego gród od podgrodzia 29. 
Jeśli fakt ten znajduje odbicie w narastającym osadnictwie na lewym 
brzegu Odry, uzyskalibyśmy dalszy istotny szczegół dotyczący przyczyn 
rozbudowy podgrodzia w postaci samodzielnego członu, przypuszczalnie 
umocnionego (o czym niżej). Tłumaczyłoby to w pewnej mierze także 
i częściowe przesunięcie ciężaru gospodarczego na lewobrzeżny człon

^ K o č k a ,  O s t r o w s k a ,  op. cit., s. 275.



osadniczy w XII w., zachodzi jednak potrzeba ponownego rozpatrzenia 
w nieco innym świetle lewobrzeżnego zamku Piastów.

Powstanie na lewym brzegu Odry podgrodzia, położonego z dala od 
grodu, nie jest zjawiskiem wyjątkowym nawet w skali Dolnego Śląska. 
Wystarczy przytoczyć przykład Sądowla, gdzie gród od podgrodzia od
dziela Barycz. Więcej niż jednym podgrodziem legitymuje się Bardo 
Śląskie, chociaż i tu mogły zachodzić podobne procesy jak we Wrocławiu.

W pierwszej połowie XII w. istniały na obszarze lewobrzeżnym naj
pewniej dwa człony osadnicze, nie licząc tzw,. otoczki. Próba ich wydzie
lenia w północnej i południowej części wschodniej partii Starego Miasta 
zasadza się na sytuacji budynków oraz rozmieszczeniu znanych już pra
cowni. Wykop w pobliżu kościoła Św. Wojciecha o powierzchni ponad 
100 m2 dostarczył obserwacji do usadowienia dwóch budynków i prze
biegu wąskiej uliczki dla pieszych ewentualnie jeźdźców. Budynki te 
osią dłuższą usytuowane zostały generalnie wschód-zachód. W wykopie 
na ul. Drewnianej stwierdzono sytuację wręcz odwrotną. W jednym 
i drugim wypadku nie zachodzi do ok. połowy XIII w. zmiana w orien
tacji i przesunięciach zabudowy w takim stopniu, by można było mówić 
o je j przeplanowaniu. Powstaje pytanie, czy sytuacja ta utrzymuje się 
dzięki zbiegowi rozmaitych okoliczności, czy też jest wyrywkiem trwa
łego albo trwalszego kontekstu, a tedy źródłem reprezentatywnym. 
Elementów do odpowiedzi na to pytanie wydaje się dostarczać wykop 
założony w południowej części placu Nowy Targ, w rejonie strefy kon
taktowej obu domniemanych członów. Zasiedlenie jest tu nader płynne. 
Płynna jest nadto i struktura zawodowa jego mieszkańców. Odnajdujemy 
tu pracownię szklarską albo szklarskie, szeroko rozłożoną pracownię 
garncarzy, wreszcie elementy pracowni kowalskiej. Zjawiskiem niezmier
nie interesującym pozostaje nadto rozrost pracowni szklarskiej w kie
runku zachodnim (a więc nie na południe) w rejon późniejszej ul. Kotlar
skiej oraz przesunięcie się wytwórczości garncarskiej na dalekie pery
feria osadnicze. Na miejscu pozostaje natomiast kowalstwo.

Zasób źródeł z powyższych wykopów, usytuowanych z niewielkim 
odchyleniem na osi północ—południe Starego Miasta, chociaż nie przesą
dza w sposób ostateczny istnienia zwartych zespołów urbanistycznych, 
jest na tyle wyraźny, że nie można go nie zauważyć. Dla problemu tego 
nieobojętny pozostaje fakt wyklinowywania się osadnictwa w rejonie ul. 
Jodłowej i brak jego w miejscu późniejszych, średniowiecznych jatek. 
Inaczej mówiąc, osadnictwo w północnej części miasta trzyma się trzonu 
zasiedlenia. Peryferią jego mogą być warsztaty produkcyjne rozłożone 
co najmniej na południowym skrawku placu Nowy Targ.

Z zasygnalizowaną , wyżej problematyką członów osadniczych przy
puszczalnie łączą się odkrycia poczynione w toku badań odcinka murów



miejskich w pobliżu hali targowej, następnie w obrębie i obok kościoła 
Św. Jakuba (Wincentego) i przy tzw. domu panien trzebnickich. Szcze
gółowe rozpatrzenie zaobserwowanych tu zjawisk wymagałoby osobnego 
artykułu. Stąd też ograniczę się jedynie do krótkiego przedstawienia 
danych stwierdzonych metodą archeologiczną.

W 1957 r. na wykopie przy średniowiecznym murze obronnym (naj
starszy na lewobrzeżnym Wrocławiu) zaobserwowano istnienie nasypu 
ziemnego. W skład jego wchodzi kilka warstw załamujących się łukowato 
ku podstawie. Wzmacnia ję układ bierwion i gałęzi. Wymiary nasypu 
u podstawy są nam nie znane, ponieważ in situ zachował się on po ze
wnętrznej (wschodniej) stronie mliru. Łączy się najpewniej z nim, a tedy 
wtórnie z murem, fosa. W każdym razie występuje tu zagłębienie terenu. 
Odsłonięty nasyp ziemny w wąskim wykopie rozpoznawczym nie przy
niósł zbyt przekonywających materiałów do jego chronologii, a brak po
wiązania z warstwami przyległymi praktycznie uniemożliwia ściślejszą 
datację. Wyjaśnienie powstania nasypu potrzebą niwelowania nierówno
ści terenu pod założenie muru 30 nie wydaje się trafne, ponieważ nasyp 
został przecięty wkopem pod wspomniany mur. W 1963 r. wznowiono 
badania przy murze31. Wynikiem ich było odsłonięcie części średnio
wiecznej wieży, która naruszyła zupełnie pierwotny układ nawarstwień. 
Dysponujemy przeto jedynie rezultatami wstępnych badań z 1957 r. 
Odkryty nasyp jest stratygraficznie starszy od muru obronnego. Nic nie 
stoi na przeszkodzie w tłumaczeniu jego powstania jako wału obronnego. 
Wiadomo z drugiej strony, że mury obronne,  ̂ jeśli to nie kolidowało 
z ogólną koncepcją fortyfikacyjną, sytuowano na ciągu starszych drew- 
niano-ziemnych umocnień.

Obecność zwartej warstwy plastycznej gliny, zalegającej na humusie, 
zaobserwowano przy kościele Św. Jakuba (Wincentego) od strony połud
niowej, duże zaś je j zmasowanie (także i ze śladami działania wysokiej 
temperatury) w sąsiedztwie tzw. domu panien trzebnickich. Jak wiadomo, 
glina na lewobrzeżnym Wrocławiu nie występuje w podłożu (strop calca). 
Można ją różnie interpretować, m. in. jako ślady po pasie umocnień, 
wiążącym się w jedną całość z odsłoniętym nasypem pod murem obron
nym. W ten sposób wyjaśnienie zagadnienia zaniku osadnictwa w rejonie 
ul. Jodłowej i Kotlarskiej nie nastręczałoby specjalnych trudności.

30 T. K o z a c z e w s k i ,  Początki i rozwój Wrocławia do roku 1263 (Kwartalnik 
Architektury i Urbanistyki, 1958, nr 3—4, s. 182). Na możliwość istnienia umocnień 
drewniano-ziemnych na terenie lewobrzeżnego Wrocławia zwracał uwagę M. M o- 
r e l o w s k i ;  K. M a l e c z y ń s k i ,  M. M o r e l o w s k i ,  A. P t a s z y c k a ,  Wro
cław  — rozwój urbanistyczny, 1956, s. 26, ryc. B.

31 Badania przeprowadzono z dotacji Konserwatora Zabytków Architektonicz
nych m. Wrocławia.



Teren osadniczy opasany domniemanym wałem nawiązywałby lukiem 
w kierunku Ostrowa Tumskiego. Oznaczamy go umownie członem pół
nocnym lewobrzeżnego skupienia osadniczego. Datacja jego początków 
w świetle źródeł archeologicznych nie przedstawia się prosto. Na tle 
całokształtu zjawisk wydaje się prawdopodobna dla schyłku XI i począt
ków XII w., a pewna dla drugiej połowy XII w. Domniemany drew- 
niano-ziemny system obronny nasuwa daleko więcej trudności w po
prawnym umiejscowieniu go w czasie ze względu na minimalny zasób 
źródeł. Pozostawienie prawie na uboczu zagadnienia obronności lewo
brzeżnego Wrocławia w XII—XIII w. (nie można wykluczyć i umocnień 
palisadowych) w toku dotychczasowych badań określić trzeba niedoce- 
nieniem prężności tego zespołu osadniczego. Żywotu jego bowiem nawet 
w najśmielszych ujęciach nie przesuwało się zbytnio poza schyłek XII w. 
Do pilnych tedy postulatów badawczych wypadnie zaliczyć opracowanie 
tego zagadnienia poprzez uzyskanie metodą wykopaliskową dostatecznej 
ilości źródeł. Sprawa ta wymaga również rychłego przeprowadzenia ze 
względu na kończące się możliwości prac terenowych z powodu zabu
dowy i porządkowania terenu Starego Miasta.

Wyjaśnić należy tu też zagadnienie przebiegu odnogi Odry, tzw. 
Odrzycy. Jest ona zwykle umiejscawiana'na szerokim pasie terenu między 
północną pierzeją pl. Nowy Targ a pl. Biskupa Nankera32. Trzeba wy
raźnie stwierdzić, że nie zaobserwowano tu żadnego zagłębienia w calcu 
podobnie jak i w rejonie skrzyżowania ulic Kuźniczej i Uniwersyteckiej. 
Obszar ten został zbadany i spenetrowany na dużej przestrzeni, głównie 
w toku szerokopłaszczyznowych wykopów budowlanych, doprowadzonych 
do calca. Budowanie na je j biegu w tej części miasta jakichkolwiek 
koncepcji należy uznać za chybione. Zaobserwowano natomiast zagłę
bienie przy ul. Jodłowej u wlotu do pl. Biskupa Nankera. Wymiary jego, 
jak również i przebieg, pozostają nam nie znane.

Wyróżniany przez nas drugi człon osadniczy określamy umownie mia
nem południowego. Centrum jego znajdowało się na terenie nieco pod
wyższonym w okolicy kościoła Św. Wojciecha 33, na osi osadniczej pół
noc—południe, w odległości około 500 m na południe od grodu. Na pod
stawie odsłoniętych tu budynków i przebiegu uliczki w kierunku koś

32 Np. ostatnio J. Ha wr ó t ,  Opactwo św. Wincentego na Olbinie we Wrocławiu 
(Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, VI, 1951, styczeń—gru
dzień, ryc. 1, na s. 46); M. B u k o w s k i ,  M. Z l a t ,  Ratusz wrocławski, Wrocław 
1958, ryc. 1 na s. 12.

33 Strop calca w pobliżu kościoła Sw. Wojciecha znajduje się na wysokości 
115,92—116,24 m npm, przy pl. Biskupa Nankera zaś na wysokości ul. Drewnia
nej — 115,50 m npm, natomiast na dziedzińcu uniwersyteckim zalega on na wy
sokości 114,40 m npm.



cioła Św. Wojciecha zarysowuje się możliwość interpretacji tego układu 
jako całości bądź to w formie półkola, bądź też koła ewentualnie rzutu 
zbliżonego do tych form. Nie wykluczone, że część środkowa członu była 
wolna od zabudowy, zwłaszcza naprzeciw kościoła. Stabilność zabudowy 
w pionie nawarstwień kulturowych i trwałe cechy zajęć mieszkańców 
przez ponad 100 lat sugerują atrakcyjność miejsca, którą uwarunkowało 
zapewne wiele czynników. Jednym z nich mogła być możliwość miej
scowej wymiany handlowej, o której jednak nic nie wiadomo z prze
kazów źródeł pisanych. Dane archeologiczne wskazują natomiast wyraź
nie, że jeden z budynków należał do zamożnego handlarza 34.

Wielkość członu osadniczego w rejonie kościoła Sw. Wojciecha pozo
staje nam nie znana. Hipotetycznie trzeba go widzieć w proporcjach 
mniejszych w porównaniu z członem północnym. Wskazówką pośrednią, 
uzasadniającą w jakimś stopniu słuszność takiego rozumowania, mogą 
być zaistniałe tu około połowy XIII w. przeobrażenia, których brak dla 
tego czasu stwierdzamy w członie północnym. W jakiej mierze stan zain
westowania gospodarczego może się wyrażać w tym archeologicznie 
stwierdzonym fakcie, trudno kusić się obecnie o odpowiedź, tym bardziej 
że znajdujemy jedynie powierzchowne cechy zniszczeń w tym samym 
czasie w członie północnym.

Jak już wspomniałem, zmiany w planie zabudowy wschodniej części 
Starego Miasta obserwujemy najwcześniej w członie południowym. 
W’ pierwszej połowie XIII w. zanika jeden z dwu odsłoniętych przy ko
ściele Św. Wojciecha budynków. Mieścił on przez ponad 100 lat pra
cownię skórniczą. Drugi z budynków, interpretowany jako pomieszczenie 
mieszkalne handlarza, przetrwał nieco dłużej, do około połowy XIII w. 
Budynek ten nie został zniszczony przez pożar ani rozebrany czy opusz
czony wskutek normalnego zużycia. Zachowane elementy ścian i dachu 
w układzie bezładnym stwarzają sugestywne wrażenie zburzonej i pozo
stawionej na miejscu konstrukcji. Wydaje się, że najbardziej prawdo
podobną przyczyną tego zniszczenia i opuszczenia była wieść o zbliżaniu 
się wojsk mongolskich w 1241 r.35 O opuszczeniu budynku w sposób 
nagły świadczyłoby pozostawienie w nim licznego inwentarza ruchomego, 
niekiedy o minimalnym stopniu zużycia.

Powyższe wypadki nie miałyby większego znaczenia, gdyby nie ich 
następstwa, miejsce bowiem, na którym stał dotychczas budynek han

34 Na problem lokalnego i tranzytowego handlu przy kościele Św. Wojciecha 
zwrócił ostatnio uwagę K. Maleczyński. D ł u g o b o r s k i ,  G i e r o w s k i ,  Ma-  
l e c z y ń s k i ,  op. r.it., s. 56.

35 Zburzenie domów kanoników wrocławskich, o czym wspomina dokument 
z 1257 r., łączy K. Maleczyński z przygotowaniem do obrony w 1241 r. (tamże, 
s. 72). W tym świetle ruina budynku handlarza nabiera pełniejszego wyjaśnienia.



dlarza i skórnika, zajęła drewniana nawierzchnia ulicy. Wytyczenie jej 
nie nastąpiło bezpośrednio po zburzeniu budynku handlarza, lecz w pew
nym odstępie czasu, raczej niezbyt długim. Inwentarz ruchomy zarówno 
z ulicy, jak i z terenu przyległego zdradza cechy pewnego zubożenia. 
W sumie zjawiska te są pewnym novum, a możliwość ich zaistnienia 
właśnie w tym czasie upatrujemy w opuszczeniu terenu przez ludność, 
zniszczeniu zabudowy w celu zapobieżenia pożarom przy świątyni, a może 
stworzenia lepszych warunków obrony. Wstrząs gospodarczy nie był za
pewne zbyt głęboki, o czym świadczy rychła odbudowa. Nie sądzę, by 
inne ujęcie planu zabudowy było dziełem przypadku lub powstało do
piero po zniszczeniach. Zaczątki tego planu przypuszczalnie już istniały, 
a jeżeli tak, to prawdopodobnie dotyczyły sąsiedztwa kościoła Św. 
Wojciecha. Może tu wchodzić w rachubę przede wszystkim rejon Wiel
kiego Rynku.

Dla problematyki nowego układu przestrzennego zasadnicze znaczenie 
może posiadać kierunek biegu nie znanej dotychczas ulicy oraz je j długo
trwałość, wreszcie stosunek do sąsiednich ulic, zachowanych do czasów 
nam współczesnych. Chodzi tu o ulice Wita i Św. Katarzyny. Nowo 
wzniesiona ulica, odsłonięta na ciągu prawie 7 m, charakteryzuje się 
zachowawczą konstrukcją drewnianą również i w zakresie szerokości. 
Wynosi ona około 3,5 m, a tedy nawiązuje nie tylko do starszych założeń 
(np. Ostrów Tumski), lecz również i młodszych, z drugiej połowy XIII w. 
(ul. Drewniana we Wrocławiu lewobrzeżnym). W tym względzie trady
cyjne rozwiązania konstrukcyjne przetrwały we Wrocławiu co najmniej 
do XIV w. włącznie. O nietymczasowości ulicy tu nas interesującej mówi 
dwukrotne je j nawarstwienie w pionie. Kierunkiem biegu nie nawiązuje 
ona do ul. Św. Katarzyny. Układ je j jest wyraźnie skośny i celuje na 
skrzyżowanie ul. Św. Katarzyny z ul. Ew. Purkyniego albo na połud
niowo-wschodni narożnik pl. Nowy Targ. Możliwe, że znajdowała się 
w tym rejonie brama w umocnieniach obronnych północnego członu 
osadniczego. Skośny przebieg ulicy przesądza w sposób jednoznaczny 
istnienie starszego układu w porównaniu do szachownicowego rozplano
wania tej części miasta. Zasadność tego stwierdzenia potwierdza także 
i skośne, a więc równoległe do niej rozplanowanie odsłoniętego dużego 
budynku. Fakty te pozostają w pełnej zgodzie z wysuniętą swego czasu 
hipotezą o istnieniu we Wrocławiu starszego układu36.

Trzeba tu podkreślić, iż nie jest to układ najstarszy w lewobrzeż
nym Wrocławiu, lecz wyrosły z otoczki osadniczej członów południowego 
i północnego. Na je j rozwój oddziaływała prawdopodobnie w większym 
zakresie translokacja ludności z terenów objętych zabudową sakralną

3frM a l e c z y ń s k i ,  M o r e l o w s k i ,  P t a s z y c k a ,  op. cit.. s. 34 i n.



z pierwszej połowy XIII w. (Św. Jakub, Klaryski, Maria Magdalena), Jak 
wiadomo z badań wykopaliskowych, budowle te wzniesiono na gruncie 
uprzednio zasiedlonym. Obok przyczyn wewnętrznych należy się liczyć 
z oddziaływaniami demograficznymi z gospodarczego zaplecza Wrocławia. 
Mankamentem jest brak możliwości porównań kultury miejskiej i wiej
skiej ze względu na niedostatek źródeł z osad wiejskich położonych 
w rejonie miasta. Można jedynie zasygnalizować obecność we Wrocła
wiu bardziej prymitywnych wyrobów garncarskich, które, niestety, nie 
wyjaśniają istoty rzeczy z uwagi na prawdopodobieństwo dostania się ich 
tu w formie opakowań produktów wiejskich. Ujęcie osadnictwa narasta
jącego na peryferiach członów północnego i południowego w określone 
ramy przestrzenne mogło nastąpić w pierwszej połowie XIII w., dowią
zanie zaś osadnictwa przy kościele Św. Wojciecha miało miejsce około 
połowy tegoż stulecia.

Długotrwała tradycja osadnicza członu północnego, mieszcząca nadto 
podstawowe i prężne działy produkcji rzemieślniczej ewentualnie ściśle 
z nim związane, była najpewniej mniej elastyczna i podatna do prze
prowadzenia zmian. Zachodzi pytanie, czy były one niezbędnym albo 
pożądanym warunkiem dalszego rozwoju osadnictwa na tym terenie, 
a co ważniejsze, czy odpowiadały interesom księcia, albo czy interesy 
mieszczan były zbieżne z zamierzeniami księcia. Wyraźnej odpowiedzi, 
niestety, nie znajdujemy w przekazach źródeł pisanych. W tym miejscu 
trzeba się ograniczyć do stwierdzenią, że tradycyjny układ przetrwał 
najdłużej w północnym członie osadniczym.

Najwcześniejsze ślady osadnictwa w rejonie Rynku odnajdujemy dla 
XI—XII w., pomijając tu wcześniejszy punkt zasiedlenia z V—VI w. 
Brak badań wykopaliskowych oraz dostatecznej ilości obserwacji nawar
stwień kulturowych w rozmaitych wykopach budowlanych uniemożliwia 
wgląd w rozwój osadniczy na tym terenie. Informacji pośrednich dostar
czają wyniki badań przeprowadzonych w sąsiedztwie Rynku, co prawda 
nie najbliższym. Do najważniejszych należy stwierdzenie wytyczenia 
i budowy w drugiej połowie XIII lub nawet na początku XIV w. ulicy 
na ciągu obecnej ul. Ofiar Oświęcimskich, której bieg nie urywał się 
po dojściu do ul. Świdnickiej. Przedłużenie je j znajdujemy na byłym 
pl. Młodzieżowym, a tedy dochodziła ona najpewniej do osi ulic Widok— 
—Szewska. Układem na całym ciągu nawiązuje ona do południowej 
pierzei Rynku i ul. Oławskiej. Drewniana konstrukcja ulicy wyraża się 
w formie tradycyjnej (legary poprzecznie ułożone do ciągu, pełniące 
funkcję podkładów pod legary podłużne, na których ułożono nawierzch
nię z dranic) o szerokości około 4 m. O wzniesieniu je j dużym nakładem 
pracy i środków świadczy: po pierwsze, brak dostatecznej liczby wolnych 
do zabudowy działek przy Rynku, a zatem fakt wcześniejszej jego obu



dowy albo rozprowadzenia działek; po drugie, istnienie zabudowy przy 
ul. Oławskiej, a prawdopodobnie i częściowo Świdnickiej; po trzecie, 
istnienie zabudowy w głębi miasta w porównaniu do Rynku, której na
stępstwem pozostaje budowa odsłoniętej przez nas ulicy. Trudno byłoby 
przyjąć, że cały proces osadniczy w tej części miasta został przeprowa
dzony od jednego rzutu. Dorobkiem XIII w. pozostaje nadto likwidacja 
pracowni hutniczych w rejonie ul. Kotlarskiej 37, równoległej do Rynku. 
Uzyskany stąd zespół źródeł (w tym i moneta) pochodzi z drugiej połowy 
XIII w. z tendencją ku jego połowie. W każdym razie zanik wytwór
czości hutniczej nastąpił wcześniej niż budowa ulicy zwanej obecnie 
Ofiar Oświęcimskich. Jedną z przyczyn zaniku pracowni mogła być 
możliwość łatwego wywołania pożarów w wypadku je j sąsiedztwa z za
budową. O tym że przyległy teren, zwłaszcza między ul. Uniwersytecką 
a Kotlarską, nie był wolny od zabudowy, świadczą stwierdzone tu re
likty, w tym i z pierwszej połowy XIII w. Możliwość tedy przesunięcia 
wytwórczości hutniczej w kierunku północnym była nie do zrealizowania, 
podobnie jak i w południowym. Wczesne zasiedlenie Rynku poświadcza 
w jakimś stopniu budynek murowany (Rynek 17), wzniesiony około po
łowy XIII w.37 W sumie znané dotychczas źródła archeologiczne z rejonu 
Rynku pozwalają wnioskować o formującym się tu osadnictwie w więk
szym zakresie w pierwszej połowie XIII w.

Spośród wydzielonych zespołów osadniczych w lewobrzeżnym Wrocła
wiu był to ośrodek najmniej ludny. Jeśli hipoteza ta znajdzie potwier
dzenie w toku dalszych badań wykopaliskowych, uzyskamy prostą od
powiedź na pytanie, dlaczego właśnie tu, a nie gdzie indziej, zostało 
zlokalizowane nowe średniowieczne miasto. Wrocław w tym względzie 
nie byłby wyjątkiem wśród miast śląskich o starej metryce i wysokiej 
randze społeczno-gospodarczej. Zupełnie bowiem analogiczne procesy 
obserwujemy w Legnicy i Opolu, chociaż nie w takiej skali. Są one 
wynikiem naturalnego biegu rzeczy, począwszy od X w. W burzliwym 
ich rozwoju, uwarunkowanym głównie przyczynami społeczno-gospodar
czymi na podłożu rodzimym, wydzielają się pewne jak gdyby etapy, któ
rych kolejnym niejako wynikiem jest nowa forma przestrzenna, wypeł
niona w odniesieniu do Wrocławia treścią kulturową głównie XII w.

Niezmiernie ważnych przesłanek do badań osadnictwa lewobrzeż
nego w połowie XIII w. dostarczają rezultaty prac na Ostrowie Tum
skim. Stwierdzono tu bowiem dla mniej więcej połowy XIII w. istnienie 
warsztatów kowalskich 38 w miejscu zajmowanym poprzednio przez osad

37 O. C z e r n e  r, M. P r z y ł ę c k i ,  J.  W i k l e n d t ,  Dwie kolumny romańskie 
odnalezione we Wrocławiu (Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 
dodatek 5, 1955, s. 9).

38 O s t r o w s k a ,  Wczesnośredniowieczne budownictwo..., s. 178.



nictwo innego rodzaju. Można się domyślać, że poważna część ludności 
Ostrowa zasiliła swoją obecnością tereny lewobrzeżne, położone przede 
wszystkim w pobliżu Rynku. W tej też m. in. przyczynie widzieć można 
daleko idące zmiany urbanistyczne drugiej połowy XIII w. Najpóźniej 
objęły one wschodnią część Starego Miasta.

Zmiany przestrzenne w rejonie pl. Nowy Targ, a więc obu członów 
osadniczych wschodniej partii miasta, akcentuje wytyczenie ul. Drew
nianej. Wyprowadzono ją na terenie uprzednio zabudowanym. Nie stwier
dza się przy tym jakiejś luki osadniczej. W poziomie nakrywa ona pra
wie pełną szerokość jednego z najmłodszych tu budynków (odcinek przy 
pl. Biskupa Nankera)39. Na planie geodezyjnym, a także i na najstar
szych rycinach Wrocławia 40, ciąg je j urywa się na północnej pierzei pl. 
Nowy Targ, dzieląc go w szerokości na dwie połowy. W 1963 i 1964 r. 
odsłonięto je j dalszy ciąg w południowej części pl. Nowy Targ. Celuje 
ona wprost na ul. Wita, a tedy stwarza sugestywne wrażenie, że cała 
wschodnia część została przeplanowana od jednego rzutu, chociaż reali
zacja tego zamierzenia mogła trwać dość długo. W porównaniu z ulicą 
odsłoniętą pod ciągiem ul. Ofiar Oświęcimskich ulica tu nas interesująca 
charakteryzuje się nieco innym rozwiązaniem konstrukcyjnym oraz ja
kością wykonania. Poprzeczne legary tej ulicy umocowane były na czo
pach pionowo wbitych pali o znacznej średnicy. Sylwetą i konstrukcją 
nawiązują one dó przęseł mostu, co być może znalazło swoje odbicie 
w średniowiecznym nazewnictwie niektórych ulic41. Legary podłużne 
(wszystko dębina) noszą cechy starannej obróhki. Nie wykluczone, że 
konstrukcja ta jest dziełem cieśli z Ostrowa Tumskiego, gdzie w pewnym 
sensie podobne rozwiązania, na skutek osiadania terenu, były stosowane 
w budownictwie co najmniej w XII w.42 Szerokość ulicy wynosi blisko 
4 m. Na jeden metr bieżący trzeba było zużyć około Vé m3 drewna43. 
Obrazuje to w pewnym stopniu ogrom wysiłku włożonego w nową kon
cepcję rozplanowania, znacznie większą w porównaniu z odcinkami terenu 
słabo zasiedlonego.

Powielenie w drewnie tej ulicy, w je j ciągu na odcinku między pl. 
Biskupa Nankera a pl. Nowy Targ, znane nam jest z kilku poziomów,

39 Ul. Drewniana pierwotnie prawdopodobnie nie dochodziła do obecnego 
zarysu pl. Biskupa Nankera.

40 Plan B. Weynera z 1562 r.
41 Konstrukcja ulicy Drewnianej nasunęła nam przypuszczenie, że część jej 

(chodnik) znajdowała się nieco ponad ziemią w początkowym okresie funkcjono
wania. Domysł ten nie znalazł potwierdzenia w opinii specjalisty z zakresu budowy 
dróg, prof. dra Różyckiego z Politechniki Wrocławskiej.

42 Por. O s t r o w s k a ,  Wczesnośredniowieczne budownictwo..., s. 178.
43 Na budowę trzech ulic prostopadłych do pl. Nowy Targ trzeba było zużyć 

około 400 m3 budulca.



na terenie zaś obecnego pl. Nowy Targ funkcjonowała ona stosunkowo 
krótko, nie odnajdujemy bowiem je j odpowiedników w pionie nawar
stwień młodszych. Czas je j użytkowania zamyka się tu w granicach 
przypuszczalnie 20 lat. Datację ulicy wyznaczają dość dobrze znaleziska, 
m. in. monet, układające się w pionie nawarstwień w chronologiczny ciąg. 
Określają one czas je j powstania na trzecią ćwierć XIII w., z tendencją 
ku połowie tegoż stulecia 44. Tym samym uzyskano podstawy do ustalenia 
daty stratygraficznie związanej z nią obudowy mieszkalnej i produkcyj
nej.

Zlikwidowany odcinek ulicy na późniejszym pl. Nowy Targ wraz z je j 
obudową wyznacza nowe zmiany w użytkowaniu tego terenu. Na ruinach 
zalega prawie jałowa warstwa odpadów i wiórów, powstała w czasie 
obróbki drewna sosnowego, dębowego i świerkowego.

Dalsze zmiany w kształtowaniu się osadnictwa na terenie pl. Nowy 
Targ akcentuje kolejna, wyżej położona warstwa na całej powierzchni 
wykopu (około 120 m2). Stanowi ją czysty, bez treści kulturowej piasek. 
Teren zostaje tedy jednorazowo podwyższony o około 40 cm, mniej więcej 
do poziomu tła, które i po tym zabiegu znajdowało się jeszcze na wyż
szym poziomie (odcinek na północ od pl. Nowy Targ). Podwyższenie to 
jest częścią szeroko zakrojonych prac porządkowo-budowlanych na obsza
rze lewobrzeżnego Wrocławia. Wskazują na to nawarstwienia piachu 
odkryte w kilku punktach, m. in. na dziedzińcu uniwersyteckim45. Na
warstwienia na pl. Nowy Targ, położone nad warstwą piachu, zawierają 
typowe elementy kulturowe targowiska. W pierwszym jego etapie funk
cjonowania zdają się one podkreślać rangę niepoślednią badanego wy
cinka terenu. W XIV w. cechą charakterystyczną nawarstwień staje się 
włosie i sierść zwierzęca, zapewne ślad handlu zwierzyną.

Rozwój osadnictwa na pl. Nowy Targ zamyka się niejako w trzech 
zasadniczych etapach. Pierwszy z nich charakteryzują rozmaite pracow
nie rzemieślnicze (o czym jeszcze niżej) z XI (?)—XIII w. Brak jest 
archeologicznych podstaw i źródeł na piśmie umożliwiających w sposób 
zasadny wydzielenie tu targowiska w sensie ogólnym, co nie wyłącza 
możliwości (którą trzeba przyjąć) wymiany w węższym pojęciu. Etap 
drugi obejmuje likwidację pracowni (większości z nich). Wytyczenie 
i wzniesienie ul. Drewnianej w trzeciej ćwierci XIII w. można inter
pretować dwojako: w założeniu ideowym szachownicowego rozplano

44 Rozpoznanie monet z badań na terenie lewego brzegu Odry zawdzięczamy 
prof. drowi M. Haisigowi.

45 Prace porządkowo-budowlane, których część łączy się z podnoszeniem po
ziomu użytkowego przy pomocy piasku, przypadają na stosunkowo krótki wycinek 
dziejów Wrocławia, stąd też rozwarstwienie ich przy pomocy źródeł archeologicz
nych natrafia obecnie na duże trudności.



wania tej części miasta nie uwzględniono tu istnienia placu w ogóle albo 
projektowano go w postaci mocno okrojonej. W tym wypadku odkryta 
ulica z obudową stanowiłaby zachodnią pierzeję może starszego, posze
rzonego obecnie placu. Można brać w rachubę także i trzecią ewentual
ność, że ulica i towarzysząca jej zabudowa są częścią składową placu. 
Wydaje się, iż drugie przypuszczenie ma najwięcej cech prawdopodobień
stwa ze względu na rychłą likwidację lilicy, co nastąpiło po pożarze 
(1276 r.?). Tym też można by tłumaczyć potrzebę założenia placu do 
obróbki drewna, tym bardziej że pożarem została dotknięta mniej 
więcej w tymże samym czasie również i zabudowa w pobliżu kościoła 
Sw. Wojciecha. Plac w obecnej postaci lub do niego zbliżonej odnosimy 
tedy w świetle źródeł archeologicznych do drugiej połowy XIII w.

Powiązanie siecią komunikacyjną szachownicowego układu rejonu pl. 
Nowy Targ z członem Rynku i przyrynkowym nie było aktem jednora
zowym, jak również nie nastąpiło zbyt szybko po zmianach zaistniałych 
we wschodniej części miasta. Proces ten na podstawie wzniesienia ul. 
Kotlarskiej na odcinku pl. Nowy Targ — ul. Szewska mógł trwać po 
XIV w. W kontekście wyżej zarysowanych zmian zasiedlenia trzeba wy
raźnie stwierdzić, że geodezyjny plan miasta Wrocławia jest mało przy
datny do badań nad procesami osadniczymi poprzedzającymi szachow.- 
nicowe rozplanowanie 46, a w odniesieniu do zjawisk późniejszych należy 
go spożytkowywać z dużą ostrożnością, ponieważ odnajdujemy na nim 
w wielu wypadkach jedynie uproszczony, acz ważny schemat47.

W przedstawionym wyżej szkicu przestrzennego rozwoju osadnictwa 
na lewym brzegu Odry pominięto celowo relacje źródeł pisanych. W tym 
miejscu spróbuję jedynie skonfrontować z zarysowanym obrazem tę 
ich część, która ściśle się z nim wiąże.

W kolejności chronologicznej rozwoju osadnictwa lewobrzeżnego znaj
dujemy przede wszystkim jego północny węzeł z czołem zwróconym 
w kierunku Ostrowa Tumskiego. Ten stwierdzony archeologicznie fakt 
eliminuje inne punkty widzenia, tym bardziej że i im poświęcono już 
nieco uwagi48. Równolegle z członem północnym z pewnym opóźnieniem

46 Por. K. J a ż d ż e w s k i ,  W sprawie Gdańska wczesnośredniowiecznego i m e
tody planistycznej jego badania (Kwartalnik Historyczny, XL, 1953, nr 3, s. 119 i n.).

47 Szczególnie wyraźnie uzewnętrznia się to przy porównywaniu odkrytego 
układu drożnego w średniowiecznej Nysie z planem geodezyjnym.

48 Domniemany pas obrony na lewym brzegu Odry, złożony z dwu gródków 
i warowni, przyjęty przez M. Morelowskiego — por. M a l e c z y ń s k i ,  Mo r e -  
l o w s k i ,  P t a s z y c k a ,  op. cit., s. 22 i n. za dawniejszą literaturą, np. 
E. M a e t s c h k e ,  Aus Breslaus Frühzeit (1000 bis 1250) (Beiträge zur Geschichte 
der Stadt Breslau, 1935, z. 1, s. 19 i n.); T. G e o r l i t z ,  Die Breslauer W ollweber- 
siedlung Alte Stadt (tamże, 1936, z. 2, s. 111 i n.) — nie znajduje potwierdzenia 
w odniesieniu do gródka na terenie tzw. Arsenału w relacji źródeł archeologicz



(w4 początkowym okresie) rozwija się człon południowy (rejon kościoła 
Sw. Wojciecha) oraz osadnictwo położone na peryferiach. Ogólny stan 
rzemieślniczo-handlowego zaawansowania osiedla zdaje się przesądzać, iż 
pod określeniem civitas z 1204 r.49 mieścił się lewobrzeżny zespół osad
niczy. Wymienione w 1208 r. forum50 byłbym skłonny lokalizować, zgod
nie z wielu sugestiami, w obrębie członu północnego. Teren przy kościele 
Św. Wojciecha, jakkolwiek zagospodarowany, reprezentował inny ciężar 
gatunkowy, nie mówiąc już o osadnictwie położonym na zachód od niego, 
do Rynku włącznie. Peryferyjność osadnictwa na południe i południowy 
wschód od kościoła Św. Wojciecha uwypuklają zarówno źródła pisane 
(dworki możnych) 5i, jak i archeologiczne.

W kontekście znanegó nam osadnictwa w zupełnej zgodzie pozostają 
próby lokalizacji targu, przeniesionego z Ołbina w latach 1214—1234, 
na obszarze forum, a więc w północnej części miasta. Targ ten zgodnie 
z K. Maleczyńskim należy uznać w wyniku badań archeologicznych za 
„stary” w porównaniu do Nowego Targu 52, z tym jednak zastrzeżeniem, 
że pod określenie Nowy Targ należy podłożyć inną formę przestrzenną, 
a więc nie tą, którą zawiera plan miasta lub rekonstruuje na jego pod
stawie T. Kozaczewski 53. Wydaje się, że targ 'z lat 1214—1234 zajmował 
dość znaczną przestrzeń, nie tyle w pobliżu mostu na Piasek, ile nieco 
w głębi terenu, być może między późniejszą ul. Drewnianą a ul. Piaskową, 
w sąsiedztwie pl. Biskupa Nankera. Przemawia za tym brak wyraźniej
szych śladów bezpośredniego zasiedlenia na sporej części tego terenu 
(ponad 300 m2), przy istnieniu jednak warstwy kulturowej (śmieci). 
W takim ujęciu przy zachodniej jego krawędzi znalazłaby się odsłonięta 
przez nas pracownia złotnika w połączeniu z kramem. Stabilność za
budowy na tym odcinku nie wyklucza również i przypuszczenia, że wolny 
od zabudowy plac sięga XII w. Zagadnienie to wymaga dalszych badań 
terenowych.

Wymieniony w 1241 r. dom kupców obcych we Wrocławiu posiada 
najpewniej, jak to się przyjmuje w literaturze, starszą metrykę54 do

nych. Odsłonięte na jego dziedzińcu nawarstwienia są stosunkowo młode i żadną 
miarą nie można ich przenosić na czasy poprzedzające lub równoczesne zaawanso
wanemu osadnictwu we wschodniej części Starego Miasta.

49 Codex diplomaticus Silesiae, t. I, fasc. 2, Wrocław 1956, nr 107.
su Tamże, t. II, Wrocław 1959, nr 130.
51 Ze względu na sprzyjające badaniom archeologicznym warunki na terenie 

położonym na południe i południowy wschód od kościoła Sw. Wojciecha należałoby 
przed zabudową placu wykonać sondaże w celu lokalizacji i poznania poziomu 
kultury siedzib możnych.

“ D ł u g o b o r s k i ,  G i e r o w s k i ,  M a l e c z y ń s k i ,  op. cit., s. 66.
53 K o z a c z e w s k i ,  op. cit., ryc. 4, po s. 178.
M D ł u g o b o r s k i ,  G i e r o w s k i ,  M a l e c z y ń s k i ,  op. cit., s. 57.



czego zdaje się niedwuznacznie upoważniać prężność nie tylko samego 
zespołu osadniczego, ale i jego zaplecza. W pierwszym wypadku, a więc 
gdyby dom kupców powstał dopiero w 1241 r., należałoby go widzieć 
raczej w trzecim kolejnym członie osadniczym (o ukośnym rozplanowa
niu), poprzedzającym szachownicowe rozplanowanie rejonu Rynku. Jeśli 
natomiast trafne jest przypuszczenie o wcześniejszej dacie powołania go 
do życia (1211—1238), próba umiejscowienia domu kupców w obrębie pół
nocnego członu osadniczego nie nasuwałaby trudności ze strony źródeł 
archeologicznych 55.

W 1214 r. po raz pierwszy występuje w źródłach pisanych Godinus 
scultetus jako świadek na dokumencie sankcjonującym likwidację targu 
na Ołbinie 56. Data ta, zdaniem T. Kozaczewskiego, wespół z reorganiza
cją parafii w 1226 r. między kościołami Sw. Wojciecha i Marii Magdaleny 
określa „początek procesu przemian wynikających z nadania miastu 
lewobrzeżnemu praw lokacyjnych” 57. Syntezę układu urbanistycznego 
pierwszej lokacji, która w szczególności tu nas interesuje, rekonstruuje 
tenże autor w postaci szachownicowego układu między ul. Ofiar Oświę
cimskich a pl. Biskupa Nankera z pl. Nowy Targ na czele oraz 
między układem szlaków drożnych północ—południe i wschód—zachód. 
W okresie pierwszej lokacji istnieć miały również ulice Więzienna 
i Igielna58. Mniej skrajne stanowisko, zarówno w sensie ustalenia daty 
pierwszej lokacji na lata 1226—1228, jak i objętego nią obszaru, repre
zentuje K. Maleczyński 59. Zbliżony do tego jest pogląd H. Müncha, który 
pierwszą lokację umiejscawia około 1232 r.60 W świetle źródeł arche
ologicznych można stwierdzić, co następuje:

1. Brak jest jakichkolwiek podstaw do wyprowadzenia zmian prze
strzennych od XII do około połowy XIII w. tak w północnym, jak po
łudniowym członie osadniczym. Wykształcenie nowego układu ukośnego 
w rejonie Rynku trudno byłoby wiązać z następstwami tzw. pierwszej 
lokacji. Przeniesienie parafii do kościoła Marii Magdaleny zdaje się 
wspierać wysunięte wyżej przypuszczenie, iż metryka ukośnego układu 
zabudowy sięga przed 1241 r.

55 Dom kupców w północnym członie osadniczym M. Bukowski próbuje umiej
scowić na terenie kościoła Klarysek, skąd przeniesiono go w Rynek, B u k o w s k i ,  
Zl ať ,  op. cit., s. 14—15. Por. O. C z e r n e r ,  Ratusz wrocławski — piwnice świd
nickie (Architektura, IV, 1960, s. 75—81).

56 Codex diplomaticus Silesiae, t. II, nr 163.
57 K o z a c z e w s k i ,  op. cit., s. 179.
58 Tamże, s. 180—181.
5'J D ł u g o b o r s k i ,  G i e r o w s k i ,  M a l e c z y ń s k i ,  op. cit., s. 71—78.
60 H. Mü n c h ,  K raków  i Wiślica (Kronika Miasta Krakow a 1959—1960, Kra

ków 1962, s. 25).



2. Układ szachownicowy w rejonie pl. Nowy Targ powstał nie wcześ
niej niż w drugiej połowie XIII w., co uzasadnia wyprowadzenie ul. 
Drewnianej, której datacja opiera się na licznych wyrobach, w tym i na 
blisko 10 monetach.

3. Przebieg szlaku drożnego północ—południe na odcinku ul. Koł
łątaja mogą poświadczać znane stąd ślady kulturowe z X I—XII w., po
dobnie jak i wschód—zachód. Skrzyżowanie ich, jako najbardziej praw
dopodobne, miało miejsce w pobliżu kościoła Św. Wojciecha.

4. Nic nie wskazuje, jak dotychczas, by ul. Więzienna posiadała starą 
metrykę, wzniesiony zaś obok niej budynek ceglany, datowany ogólnie 
na XIII w. przez T. Kozaczewskiego, a na planie umiejscawiany w cza
sach pierwszej lokacji 61, w ujęciu źródeł archeologicznych pochodzi nie 
wcześniej niż z drugiej połowy XIII w.

5. Zagadnienie powiązania komunikacyjnego m. in. zespołu osadni
czego rejonu Rynku z przeprawą na Odrze i znajdującą się tu karczmą 
należy włączyć do postulatów badawczych nad trzecim układem osad
niczym.

6. Miasto pierwszej lokacji (około 1211—1214 do 1226—1232 r.), jeśli 
w ogóle miała ona miejsce, obejmować mogło przede wszystkim osad
nictwo w rejonie późniejszego pl. Nowy Targ. .

Druga lokacja Wrocławia w latach 1241—1242 62, jeśli można ją tak 
nazwać, za czasów Bolesława Rogatki jest równie niewyraźna jak i tzw. 
pierwsza. Brak dokumentu lokacyjnego (zaginął) stwarza możliwości 
rozmaitych przypuszczeń, trudnych do udokumentowania. Podobnie, choć 
niezupełnie, wygląda to zagadnienie i w świetle źródeł archeologicz
nych. Faktem stwierdzonym pozostaje jedynie zmiana rozplanowania 
na terenie położonym na zachód od kościoła Św. Wojciecha (między ul. 
Św. Katarzyny a Wita). Rozplanowanie to, skośne w stosunku do póź
niejszego układu szachownicowego, stwarza wrażenie dowiązania go do 
osadnictwa położonego dalej na zachód, a głównie południowy zachód. 
Zmianami natomiast nie został dotknięty północny człon osadniczy, co 
potwierdzać by mogło nie tylko duże zainwestowanie tego terenu, lecz 
i istnienie tu drewniano-ziemnych umocnień obronnych. Burzenie tego 
układu i stwarzanie nowego musiało co najmniej — jak można się do
myślać — rekompensować poczynione straty, raczej w stosunkowo krót
kim odcinku czasu. Tak zwaną drugą lokację należy umiejscawiać gene
ralnie w południowo-zachodniej części Starego Miasta i dalej widzieć ją 
jako pierwszą w ogóle z podwójnym pasmem fos, o których wspomina

61 K o z a c z e w s k i ,  op. cit., ryc. 4.
62 Breslauer Urkundenbuch, wyd. G. Kom, Wrocław 1870, nr 12.



dokument z 1261 r.63 Szczegół ten posiada ważną wymową, stąd też do 
pilnych wskazań badawczych trzeba zaliczyć potrzebą wykonania serii 
wierceń przy pomocy świdra o znacznej średnicy z obsługą archeolo
giczną 64. Z relacją dokumentu z 1261 r. w zupełnej zgodzie pozostają 
poczynione obserwacje archeologiczne w zakresie przeobrażeń urbani
stycznych w rejonie pl. Nowy Targ. Realizacja zmian przebiegała praw
dopodobnie równolegle z rozpoczęciem budowy murów obronnych. Wią
zanie ich wznoszenia z osobą Henryka Brodatego65 nie znajduje po
twierdzenia w żadnych dokumentach66.

Na drugą połowę XIII w. przypadają także liczne prace ziemne o cha
rakterze porządkowym, a zarazem wiążącym rozmaite układy w jedną 
całość. Stwierdzamy je w postaci nasypów piaszczystych na terenie dzie
dzińca uniwersyteckiego, pl. Nowy Targ i ul. Kotlarskiej (w pobliżu pL 
Nowy Targ). Zakrojone na tak szeroką skalę poczynania porządkowe 
wskazują na rozmach budowlany z jednej strony, z drugiej zaś na zamoż
ność miasta i troskę niedocenianych budowniczych Wrocławia w osobach 
książąt Henryka III i Władysława.

Zlokalizowane dotychczas pracownie rzemieślnicze na terenie lewo
brzeżnego Wrocławia zawierają elementy wytwórczości hutniczej, ko
walskiej, szklarskiej, garncarskiej i drzewnej. O tym, że jest to tylko 
cząstka warsztatów produkcyjnych X I—XIII w., przekonuje fakt odkrycia 
w każdym z przeprowadzonych wykopów jakiejś pracowni. Trudno tedy 
zjawisko to kłaść na karb szczęśliwego zbiegu okoliczności, zwłaszcza że 
wykopy rozmieszczone zostały w znacznych od siebie odległościach. 
Mamy tu najpewniej do czynienia z dużą koncentracją rzemiosła.

Pracownie hutnicze w XI—XIII w. charakteryzuje zmienność miejsca 
ich położenia. Wyznaczają one jak czuły barometr zmiany zachodzące 
w rozwoju osadnictwa. Siad ich zaciera się około połowy XIII w. w rejonie 
ul. Kotlarskiej 37, a więc na wysokości Rynku. W okresie początkowym 
nie znajdujemy wyraźniejszego odbicia ich produkcji w wyrobach na 
lewobrzeżnym Wrocławiu. Wiek XII przynosi w tym względzie znaczne 
zmiany, pierwsza zaś połowa XIII w. akcentuje nasycenie produkcji ko
walskiej, a pośrednio i hutniczej.

63 Obok terenów położonych w rejonie Rynku lokacją zostały objęte i oba 
człony wschodniej części miasta, jak należy wnosić z sytuacji wyspy Piasek i osady 
tkaczy wallońskich w stosunku do miasta. Tamże, nr 23.

154 Wyniki wierceń na potrzeby budowlane nie dały dla naszych celów spo
dziewanych rezultatów ze względu na brak nadzoru archeologicznego.

65 K o z a c z e w s k i ,  op. cit., s. 182.
66 Brak zniszczeń Wrocławia w 1241 r. mógłby pośrednio wskazywać na istnie

nie murów albo silnych umocnień drewniano-ziemnych. Wymowa odkrytych rea
liów jest jednakże wręcz odwrotna.



Pracownię kowalską, nie licząc palenisk związanych z tą dziedziną 
wytwórczości w XI w. (orientacyjnie pobliże kościoła Św. Wojciecha od 
strony zachodniej) i XII/XIII w. (południowa część pl. Nowy Targ) po
świadcza przyziemie budynku z typowym inwentarzem. Odkryto je  na pl. 
Nowy Targ obok odsłoniętej tu ulicy na osi ul. Drewnianej i Wita. Bu
dynek ten został wzniesiony w konstrukcji słupowo-zrębowej, prawdo
podobnie jako piętrowy, co zbliża go do założeń typowych już dla śred
niowiecznego budownictwa Wrocławia. Wnętrze przedziela na dwie izby 
ścianka z dranic. W jego obrębie i w pobliżu budynku stwierdzono wy
jątkowo obfity i różnorodny zestaw inwentarza ruchomego (około 500 
pozycji), złożony z surowca, narzędzi pracy i wyrobów, także częściowo 
zużytych, zapewne do przekucia. Obok wyrobów z żelaza występuje 
znaczne nagromadzenie odpadów i brył ołowiu o wadze ponad 1 kg. 
Egzemplarze te, w formie muszli, były prawdopodobnie przedmiotem 
handlu. Sprowadzano je najpewniej z Górnego Śląska, na miejscu zaś 
poddawano je przeróbce przed użyciem do wyrobu ozdób itp., jak wolno 
się domyślać na podstawie analiz spektralnych gotowych przedmiotów 
i surowea wyjściowego67. Inne metale zaobserwowano w minimalnym 
zakresie. Katalog wyrobów upoważnia do określenia pracowni jako ko
wal sko-ślusarskiej. Zniszczenie pracowni nastąpiło na skutek pożaru 
w drugiej połowie XIII w., po czym nie została ona już odbudowana 
w tym samym miejscu, podobnie jak i przyległa do niej ulica.

Starszą metryką w porównaniu z pracownią kowalsko-ślusarską legi
tymuje się warsztat złotniczy odsłonięty pod ciągiem ul. Drewnianej, 
w pobliżu pl. Biskupa Nankera68. Zespół ten utrzymuje się w pionie 
nawarstwień budynków od około połowy XII w. do mniej więcej poło
wy XIII w. Dostarczył on narzędzi złotniczych głównie w postaci rozma
itej wielkości szczypiec (żelazne i brązowe?), szydeł i noży, następnie od
padków surowca metali kolorowych oraz gotowych wyrobów. Wymianę 
podkreślają znane stąd odważniki i fragmenty wag szalkowych. Na je j 
upieniężnienie wskazują monety, których ilość w porównaniu z innymi 
wykopami jest tu zaskakująco duża. Pozostaje ona zapewne w stosunku 
proporcjonalnym do zróżnicowania uprawianych zajęć we Wrocławiu le
wobrzeżnym. Walory artystyczne niektórych wyrobów, zwłaszcza pierś
cieni, podnoszą umiejętności złotnika do rzędu wysoko wyspecjalizowa
nych twórców.

Nie jest prawdopodobnie przypadkiem, że właśnie w tym wykopie 
nastąpiło zgrupowanie wyrobów ze skóry (obuwie i część szaty) pokrytych

67 Analizy surowca i wyrobów z ołowiu zawdzięczam doc. drowi Z. Święckiemu.
08 Pierwsza wzmianka o wrocławskim złotniku przypada na 1288 r., E. H i n t- 

z e, Die Breslauer Goldschmiede, eine archiwalische Studie, Wrocław 1906.



łuskami złota. Z innych wykopów tak zdobione wyroby znamy w poje
dynczych egzemplarzach (pochewki, pasy, obuwie). W sumie tworzą one 
dość pokaźny zasób źródeł, jedyny, jak dotychczas, w swoim rodzaju na 
terenie Słowiańszczyzny. Natomiast ziarenka złota, zawierające zanie
czyszczenia miedzią i srebrem 69, nie licząc domieszek rzędu dziesiętnych 
i setnych procentu, stwierdzone zostały na razie w jednym wypadku na 
wewnętrznej stronie naczynia glinianego, zakrzepłe w masie szklanej. 
Zdobienie wyrobów skóry i innych przy pomocy łusek i blaszek złota było 
domeną zapewne złotników. Wczesnośredniowieczne wyroby ze złota lub 
pozłacane z terenu Śląska znamy w pojedynczych sztukach, wyłączając 
Wrocław70, z Opola i Legnicy 71. Złoto wrocławskie pochodzi przypusz
czalnie ze śląskich złóż tego kruszcu. Eksploatację jego poświadczają 
źródła pisane dla początków XIII w., a jak się przyjmuje, mogła mieć 
miejsce już w końcu XII w.72. Źródła archeologiczne zdają się ją prze
suwać ku połowie tegoż stulecia.

Pracownia złotnicza w połączeniu z kramem, zaopatrująca rynek w bi
żuterię metalową i szklaną, drobne wyroby, jak np. igły (znaleziono tu 
ich ponad 2 tuziny), znajdowała się w sąsiedztwie domniemanego placu 
w północnym członie osadniczym. Ciąg je j w pionie XII i XIII w. (do 
około połowy tego stulecia) sugeruje niezmienność formy i charakteru 
osadnictwa na przedpolu mostu na Piasek oraz wypełnia treścią histo
ryczną w zakresie kultury Wrocławia civitas i forum.

Pracownie szklarskie, prawdopodobne dla schyłku XI, a pewne dla 
XII w., grupują się co najmniej w południowej części późniejszego pl. 
Nowy Targ, gdzie przetrwały do XIII w. Starsze od pracowni w ogóle 
wrocławskich 73 pozostają ślady tej wytwórczości w Niemczy Śląskiej, da
towane na IX —X w. Obecność pracowni szklarskich na terenie Nowego 
Targu (później założonego) poświadczają ułamki naczyń glinianych 
z resztkami zakrzepłej masy szklanej, grudki szkła i prawdopodobnie 
żużla, a więc odpady powstałe w procesie produkcji masy szklanej i wy
konywania różnorodnych przedmiotów. Nie dziwi tedy zgrupowanie pa
ciorków w jednym z kramów odsłoniętych na terenie ciągu ul. Drew
nianej (wyprowadzonej po połowie XIII w.). Masa szklana była 
przypuszczalnie przedmiotem handlu, gdyż wewnątrz budynku, interpre

ey Analizą złota wykonał dr A. Idzikowski.
70 Zwraca uwagę nasilenie występowania zdobin przy pomocy złota na lewo

brzeżnym mieście w stosunku do grodu i podgrodzia.
71 Z terenu grodziska pochodzi złoty krzyżyk z XII w.
Ti Codex diplomaticus Silesiae, t. II, nr 146.
73 Miejscową produkcję szkła z zastrzeżeniem przyjmuje się także i dla 

Ostrowa Tumskiego od X I w. E. O s t r o w s k a ,  Badania archeologiczne na Ostro
wie Tumskim we Wrocławiu w 1958 roku  (Sprawozdania Archeologiczne, XII, 
1961, s. 78).



towanego jako dom handlarza, znaleziono połowę bryły szkła. W XIII w. 
zachodzą zmiany w recepturze wyrobów szklanych. Zjawisko to wiąże 
się zapewne ze wzrostem wymiany rynkowej i zapotrzebowaniem na 
naczynia szklane.

Około połowy XIII w. nastąpiło przesunięcie warsztatów szklarskich 
poza obręb pl. Nowy Targ. Odnajdujemy je na ul. Kotlarskiej, w miejscu 
późniejszych jatek mięsnych, terenie wolnym od gęstszej zabudowy.

Wczesną metrykę (XI—XII w.) posiada również wrocławskie garn
carstwo. Ze względu na charakter produkcji trudno było warsztaty garn
carzy lokalizować na terenie zagospodarowanym, tym bardziej że areał 
zajmowanej przez nie powierzchni w poważnym stopniu uszczuplał 
możliwość rozwoju innych pracowni. Stąd też usadowienie garncarzy 
w południowej części pl. Nowy Targ wydaje się być logicznym rozwią
zaniem w sytuacji zasiedlenia Wrocławia. Po produkcji zostały jedynie 
magazyny gliny, bądź to wyczerpane w całości, bądź też tylko częściowo 
lub w ogóle prawie nie naruszone. Te ostatnie są najmłodsze i pochodzą 
mniej więcej z połowy XIII w. Czy zjawisko to można łączyć z porzu
ceniem warsztatów w 1241 r., trudno orzec. W każdym razie zbieżność ta 
jest uderzająca, tym więcej że nie jedyna. W pobliżu magazynów gliny 
zaobserwowano warstwę złożoną z pobitych naczyń, co jest typowe dla 
produkcji garncarskiej.

W drugiej połowie XIII w. następuje zanik wytwórczości garncar
skiej. W XIV w. budynki garncarzy znajdowały się między ul. Ruską 
a Mikołaja 74. Pracownie garncarzy należałoby w tej okolicy lokalizować 
wcześniej (druga połowa XIII w.).

Pracownię skórniczą odsłonięto w pobliżu kościoła Św. Wojciecha 
(w odległości około 40 m na zachód od kościoła z XIV w.). Nawarstwia się 
ona w pionie co najmniej trzykrotnie w XII—XIII w. Uzyskany stąd 
zasób źródeł reprezentują okrawki płatów skóry i ścinki, części obuwia, 
także ze śladami reperacji, galanteria (pasy, pochewki itp.), rzemienie 
uprzęży oraz części odzieży. Szeroki zestaw inwentarza nie wskazuje na 
produkcję jednokierunkową, lecz na je j złożony charakter, łącznie z mo
żliwością i umiejętnością garbowania skór. W skład narzędzi pracy zna
lezionych wewnątrz budynku wchodzą m. in. szydła żelazne, igły, noże 
i przęśliki, a więc wiążące się z wytwórczością skórniczą i przędzal
nictwem. Na tle inwentarza sąsiedniego budynku handlarza szerzej pojęty 
zawód skórnika nie należał do zbyt intratnych. Mniemamy także, że 
wyodrębnienie się zawodu szewca np. od kuśnierstwa lub rymarstwa na
stąpiło stosunkowo późno. W każdym razie szewstwo jako samodzielną 
domenę rzemieślniczą produkującą na zbyt w szerszym marginesie spo-

74 A. We i s s ,  Chronik der Stadt Breslau, 1888, s. 177.



łeczpym widziałbym dopiero około XII—XIII w. Obecność pracowni skór- 
niczych dla XIII w. odnotowujemy na późniejszym pl. Nowy Targ oraz 
między ul. Kotlarską a Wita Stwosza.

Specjalizacje z zakresu obróbki drewna poświadczają różnorodne wy
roby (toczone miski, talerze, naczynia klepkowe, elementy kół wozów 
i inne) oraz plac jako miejsce obróbki drewna. Uderza w porównaniu 
z analogicznymi wyrobami z Opola mniejszy artyzm wykonania, na ogół 
brak śladów zdobin oraz w pewnym sensie jednolitość ich form. Wydaje 
się, że zjawiska te łączą się z zaspokajaniem potrzeb szerszego rynku. 
Wyodrębniony zaś plac budowlany (krótkotrwale) sugeruje istnienie okre
ślonego zespołu ludzi trudniących się ciesiołką, a zapewne wznoszeniem 
domów i ulic.

Realia z rogu i kości w postaci oprawek noży, często bogato zdobio
nych, grzebieni, kostek do gry, szachów (dysponujemy częścią inkrusto
wanej figury), ozdób, okładzin ksiąg (?) i inne nawiązują do starych 
form, a zwłaszcza tradycyjnego wykonania. W X II—XIII w. wątki 
zdobnicze, zwłaszcza na skórze, wyraźnie się ujednolicają, a zestaw 
środków jest nadzwyczaj wąski, z chwilą gdy analogiczne wyroby 
z Opola pozostają w dalszym ciągu w sferze tradycyjnego zdobnictwa. 
Priorytet Wrocławia jako ośrodka miejskiego i na tym odcinku wyraź
nie się uzewnętrznia. Trudno bowiem byłoby przypisać to zjawisko wa
runkom materialnego bytu ludności lewobrzeżnej lub widzieć w braku 
wysoko kwalifikowanych specjalistów. Zagadnienie to, jedno z bardziej 
interesujących, wymaga podobnie jak i inne gruntownych studiów po
równawczych.

Przekazy źródeł pisanych odnotowują dla XII w. istnienie we Wro
cławiu osady tkaczy wallońskich. Umiejscawia się ją zwykle w pobliżu 
kościoła Św. Maurycego 75. Przeprowadzone obserwacje terenu po prawej 
stronie ul. Kościuszki, naprzeciw wymienionego kościoła, przeczą możli
wości takiej lokalizacji, istniejące bowiem tu nawarstwienia (obserwacje 
w obrębie dużego wykopu budowlanego pod założenie fundamentów 
murów szkoły) są znacznie młodsze. Wydaje się, że pozostałości po osadzie 
należy oczekiwać na północny wschód od kościoła Św. Maurycego. Gdyby 
przyjąć, że co najmniej część tkanin znalezionych w nawarstwieniach 
kulturowych rejonu pl. Nowy Targ pochodzi z tych warsztatów, nale
żałoby wtedy określić poziom ich wykonania jako przeciętny 76. W tych 
też przypuszczalnie proporcjach trzeba rozpatrywać umiejętności zawo
dowe przybyszów z Zachodu.

75 T. G o e r 1 i t z, Das Breslauer W allonenviertel (Beiträge..., 1937, z. 3, 
s. 105).

70 Informację tę zawdzięczam drowi A. Nahlikowi, który opracowuje tkaniny 
z Wrocławia.



Osią łączącą osadę tkaczy wallońskich z Rynkiem — zdaniem M. More- 
lowskiego — miała być ul. Kaznodziejska 77. Nie znajduje to potwierdze
nia w odsłoniętych realiach (konstrukcje plecionkowe, naziemne) prawie 
na całej je j długości. W okresie późniejszym niemal połowę je j szero
kości wypełnia ściana zniszczonego budynku z cegły.

Z kręgu zajęć ludności lewobrzeżnego Wrocławia nie można wyłączyć 
uprawy ziemi i hodowli zwierząt. Jakimś świadectwem w tej mierze są 
sierpy, znane również i z wyspy Piasek sprzed założenia tu kościoła 
i klasztoru. Hodowlę zwierząt (koń) w północnym członie osadniczym 
(w jego początkach) poświadcza chlewik ze żłobem. Prawdopodobnie 
z hodowlą ptactwa łączą się kojce z początków osadnictwa (XII—XIII w.) 
na ul. Kotlarskiej. W sumie są to ślady ubogie, niejako poprzedzające 
osadnictwo o charakterze rzemieślniczo-handlowym lub mu towarzy
szące na peryferiach.

Urządzenia miejskie dotyczące przemysłów spożywczych nie były, jak 
dotychczas, przedmiotem badań archeologicznych, wyłączając odcinek 
terenu na ul. Kotlarskiej, którym objęto część jatek mięsnych znanych 
ze źródeł pisanych. W granicach wykopu odsłonięto jedną jatkę w całości 
i dwie połówki przyległych. Pochodzą one z XV w.78 z możliwością prze
sunięcia ich na XIV w. Liczne ich przebudowy na badanym odcinku unie
możliwiają odpowiedź na pytanie, czy jatki te nie nawarstwiły się na 
starsze drewniane. Wydaje się to prawdopodobne dla schyłku XIII lub 
początków XIV w. Duże skupienie kości zwierzęcych z XIII—XIV w. (?) 
odnotowujemy na ul. Kurzy Targ u je j wlotu do Rynku. Konsumowane 
przez ludność mięso (XII—XIII w.) pochodzi głównie ze zwierzyny ho
dowanej (bydło, owce, kozy, świnie).

Obecność handlarzy w lewobrzeżnym skupieniu osadniczym poświad
czać może budynek interpretowany jako pomieszczenie handlarza. In
wentarz jego wyjątkowo bogaty, zawiera m. in. odważniki, masę szklaną, 
naczynia ze szkła i rylec do pisania. Odsłonięto go w pobliżu kościoła Św. 
Wojciecha. Kramy natomiast znane są z wykopu na ul. Drewnianej. Pra
cownia szklarska prowadziła najpewniej częściowy zbyt wyrobów we 
własnym zakresie, czego śladem mogą tu być odważniki. Tak zwany 
mały handel albo inaczej lokalny połączony był często z warsztatem pro
dukcyjnym. Na zasadach wymiany nabywała pracownia kowalsko-ślusar- 
ska częściowo zużyte wyroby w zamian za nowe lub odnowione produkty 
albo prowadziła ich skup.

Wymianę dalekosiężną w szerszym zakresie akcentują głównie bryły

77 M. M o r e l o w s k i ,  Rozwój urbanistyki Wrocławia przed kolonizacją z lat 
1241—1242 (Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, VI, 1951, do
datek 4, Wrocław 1954, s. 7—8).

78 Informacja dra O. Czernera, który opracowuje odsłonięty zespół jatek.



i odpady ołowiu, których ilość jest wprost uderzająca. Znaleziono bowiem 
na niewielkiej przestrzeni kilkanaście kilogramów tego metalu. Nie był 
on w zaraniu XIII w. zbyt drogi w stosunku do zamożności użytkujących 
go warsztatów. W analogicznym kontekście trzeba by widzieć mieszczan 
posiadających obuwie i galanterię zdobioną złotem. Napływ tego kruszcu 
do Wrocławia, na tle innych miast śląskich (Opole, Legnica), nie wydaje 
się przypadkowy. Mniej obficie uzewnętrznia się w wyrobach srebro. 
Działały tu przypuszczalnie określone hamulce pozaestetyczne, zważyw
szy na dość znaczną ilościowo grupę wyrobów powleczonych cyną, a więc 
upodobnionych do wyrobów ze srebra. Srebro pochodzi lub może pocho
dzić ze złóż śląskich ewentualnie małopolskich79. Szersze zastosowanie 
w produkcji biżuterii, rozmaitych sprzączek, narzędzi pracy, okładzin 
i innych miała w XII (zwłaszcza w drugiej połowie) i w XIII w. miedź. 
Drobne je j odpady produkcyjne nie nasuwają poważniejszych wątpliwo
ści, iż metal ten był cennym i poszukiwanym surowcem złotniczym. 
Pochodzenie jego niełatwe jest do rozstrzygnięcia z powodu braku od
powiednich badań 80. Ośrodek tego typu co Wrocław mógł przypominać 
tygiel, w którym stapiają się rozmaite oddziaływania handlowe i kul
turowe.

Czynnikiem determinującym prężny rozwój lewobrzeżnego Wrocławia 
w XI do około połowy XIII w. (granice chronologiczne określa nam za
sób źródeł archeologicznych) był żywioł polski. W kulturze materialnej, 
w tym i w budownictwie, nie znajdujemy podstaw, by móc przypisać 
określoną grupę wyrobów rzemieślnikom etnicznie obcym, zamieszkałym 
we Wrocławiu. Margines w szerokim tego słowa znaczeniu wyłaniający 
się na tym tle zawiera rozmaite importy, oddziaływania kulturowe oraz 
jedną przesłankę z zakresu budownictwa. I je j też należy poświęcić 
nieco uwagi, ponieważ może łączyć się z obecnością ludności obcej. Wy
raża się ona w postaci samodzielnej konstrukcji palowej z X II—XIII w., 
którą odsłonięto w pobliżu tzw. domu panien trzebnickich. Niestety, 
nie znamy je j pełnego zarysu, jak również nie posiadamy takich mate
riałów, które umożliwiłyby określenie jej przeznaczenia. Dla tego czasu 
(XII—XIII w., początek) nie znajdujemy na terenie Wrocławia żadnych 
analogicznych budowli. Mimo prostych założeń, znanych i stosowanych

79 Znikoma ilość źródeł pisanych, dotyczących kopalnictwa srebra, zgadzałaby 
się w zupełności z małym zasobem wyrobów z tego kruszcu. R. K i e r s n o w s k i ,  
Pieniądz kruszcowy w Polsce wczesnośredniowiecznej, 1960, s. 25.

80 Wydobywanie miedzi na Dolnym Śląsku we wczesnym średniowieczu wy
daje się mało prawdopodobne. Nieco innego zdania jest D. M o l e n d a ,  Górnictwo 
kruszców  (Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich, t. I, 1960, s. 127). Na
silenie wyrobów z miedzi na Śląsku przypada na X III—XIV w., co można łączyć 
z importem tego kruszcu z Węgier. W e y m a n n, Cła i drogi handlowe w Polsce 
piastowskiej, 1938, s. 120.



np. w Opolu, wprowadza ona pewien niepokój w ogólny obraz budow
nictwa Wrocławia, podobnie jak i wcześniej stwierdzona konstrukcja pa
lisadowa. Je j powstanie zbiega się w czasie z osadnictwem wallońskim.

W tradycyjnym rozwoju rzemiosła wrocławskiego trudno nie dostrzec 
elementów nowych, zwłaszcza w zakresie sztuki, lub innych zmian, jak 
np. wprowadzenie nowej receptury szkła. Czy są one wyrazem oddziały
wań kulturowych i z jakich obszarów, czy też rodzimym głównie dorob
kiem, trudno byłoby obecnie przesądzać. W każdym razie nie zajdzie 
potrzeba korygowania przypuszczenia, że rzemiosło wrocławskie repre
zentowało więcej niż przeciętny poziom w skali ogólniejszej, począwszy 
od zarania XII w. (osadnictwo lewobrzeżne).

Zarysowane w skrócie niektóre elementy przestrzennego rozwoju osad
nictwa lewobrzeżnego z nadaniem mu cech dynamicznego procesu formo
wania się miasta aż do czasów ukształtowania się zrębów średniowiecz
nego układu nie stanowią i nie mogą stanowić zamkniętej oraz skończonej 
całości. Rzutują jednak — jak mniemam — dostatecznie wyraźnie na 
prawidłowość gospodarczo-społeczną i polityczną zachodzącą między 
grodem i podgrodziem a przedmieściem lub przedmieściami. Ostatni człon 
tego zespołu przejmuje dość rychło funkcje gospodarcze, w wypadku 
Wrocławia już około XII w. Sens pojęć civitas i forum uwypuklają 
obfite realia rozmaitych specjalizacji rzemieślniczych, skoncentrowanych 
na stosunkowo niewielkim obszarze. Tradycyjne formy układów prze
strzennych odpowiadające rodzimym normom współżycia korygowała 
śmiała i światła myśl ich twórców i ich współpracowników. Perypetie 
lokacyjne Wrocławia są zapewne jakimś tego wyrazem. Nie chciałbym 
przez to nie dostrzegać wczesnej lokacji np. Środy Śląskiej. Jest to 
jednak inne zagadnienie, które nie mąci całokształtu problematyki, wręcz 
odwrotnie, naświetla ją, o ile wyjdziemy poza wały grodów.

AUS DEN FORSCHUNGEN ZUR MITTELALTERLICHEN
STADTKERNGESTALTUNG AUF DEM LINKEN ODERUFER WROCLAWS

Im Ergebnis der Grabungen im Bereiche der späteren Altstadt auf dem 
linken Oderufer darf angenommen werden, daß die Anfänge der frühmittelalter
lichen Siedlung bis in das 5.—6. Jahrh. zurückreichen. Während des 11. Jahrh. kam 
es zu einer sichtlichen Entfaltung der Siedlung. Sie läßt sich erklären aus der 
Niederlassung von Hütten- und Schmiedewerkstätten, welche die Bewohner der 
Burg und des Burgfleckens auf dem Ostrów Tumski mit Rohstoffen und Fertig
waren versorgten. Im Laufe des 12. Jahrh. entstand dann auf der Insel Piasek 
in der Nähe der Brücke und der Adalbertskirche eine neue Siedlung von Hand
werkern und Händlern.

Unsere Behauptung läßt sich durch die an der genannten Stelle aufgedeckten 
Produktionsstätten von Eisenerzeugnissen, Schmiede- und Goldmacherwaren, Glas 
und Topfwaren sowie von Ledererzeugnissen nachweisen. Innerhalb der Werkstärten



erhielten sie zahlreiche Fertigwaren, Arbeitsgeräte, Rohstoffe und Produktions
abfälle. Die Waren selbst zeugen vom hohen Niveau ihrer Produzenten; ganz 
besonders gilt dies hinsichtlich der Goldschmiede, welche aller Wahrscheinlichkeit 
nach Gold aus schlesischen Minen bearbeiteten. Auf Handelsverkehr lassen u. a. 
Waagen, Gewichte und Bleiklümpchen deuten.

Das besiedelte Terrain nahm während der 1. Hälfte des 13. Jahrh. annähernd 
die gesamte mittelalterliche Stadt innerhalb des späteren Befestigungsgürtels ein. 
Die Bauplanung wird charakterisiert durch traditionelle Elemente, die bis in die 
2. Hälfte des 13. Jahrh. konstant blieben. Die Anfänge des schachbrettartigen 
Grundrisses gehören in die Mitte des 13. Jahrhunderts. Hierbei handelt es sich um 
eine Auswirkung der sichtlichen Ausweitung der Stadt, deren Fundamente im 
12. Jahrh. aufgeschüttet wurden.


