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E:ATEDRA WROCŁAWSKA Z X-XI WIEKU 

\\'śród U.'-'tn1�owionych nu z/ źdz,C' grncź11;c1:,sk;m \vic�n:i 1000 r. trz0ch 
nowych biskupstw na ziemiach polskich stolicą jednego z nich --- obok 
Krakowa i Kołobrzegu - został \Vroclaw 1, ówcześnie centralny ośrodek 
życia gospodnrczego, społecznego i politycznego Śląska. Znaczenie: to 
zyskał on już w trzeciej (?)-czwartej ćwierci X w., w okresie stopnio
\Vcgo włączania Śląska do państwa Polan prze,: i\1ieszka I, a \\·ięc w cza
sie rodzącej i szybko stabilizuj4cej się \dadzy państ\vcm·ej w tej części 
Polski 2. Świadectwem władztwa Polan we \Vrodawiu w drugiej połowie 
X w. był przede wszystkim gród i podgrodzie wzniesione na jednej 
z wysp odrzańskich, zwanej Tumską, początkowo (około pol{)\vy X w.) 
w skali średniej wielkości założeń tego typu, wkrótce jednak rozbudo
wane do rangi największego zespołu osadniczego na ślćr:drn i jedr:ego 
z największych oraz najludniejszych w Polsce. \V obrębie grodu i pod
grodzia, o łącznej powierzchni 5-6 ha, zamieszkiwać mogło w razie po
trzeby ponad 1000 osób 3

• Szerokość wału grodu zamykała się w grani
cach 25 m przy wysokości około 10 m 4• \Vymiary starszego wału były 
�rednio 3-krotnie mniejsze s. Oba wały wzniesione zostały w tej samej 
konstrukcji, charakterystycznej dla Polan, a zwłaszcza odkrytej \V Gnieź
nie na podgrodziu z X w. i jednocześnie różniącej się od konstrukcji \Va
lów grodów z południowego obrzeża Dolnego Śląska. Monumentalna 
skala założenia wrocławskiego, z wielu względów niekorzystna dla jego 
mieszkańców, m. in. z braku możliwości należytego zaspokojenia potrzeb 

1 Thietmar, VI, 45 
2 Z konieczności pomijam LI zagadnienie obecności grodu plernieHnega na 

Ostrowie Tumskim, a w szczególności błędnie przypisywaną mu niekiedy rolę cen
tralnego ośrodka plemienia Ślężan oraz dyskusję na temat chronologii włączenia 
Śląska do Polski. 

s .J. Kaź micr czy k. ,Vrodnu; lewobrzeżny we wczesnum .freclniowieczu, 
cz. 2, Wrocław I �70, s. 11 i n „ gdzie ze�tawienie star:'?.Cj literatury. 

� W. Kock ,1. E. Ostro w.' ka, Prace icukopnliskou:e we Wrocławiu ie la
tach 19,19-1951 (Slud1a ,,-cze,nnśredniowieczne, t. :i. 195:i. s. 274).

; .J. Każ mi er czy k, J. Kr am arek, C. Las ot a, Badania nn Ostrowie 
Tumskim we Wrocławiu w 1977 roku (Silesia Antiqua, t. 21, 1979, s. 120-122). 
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higienicznych, miała nie tyle służyć obronie, ile podniesieniu prestiżu 
k,;i(_'Cia. 

\Vraz z narastaniem wszechstronnego znaczenia \Vrochnvia poczęły 
k,;.1t,.Jtować się przyszłe jego przedmieścia na podłożu przeważnie ne
m iL'ślniczym i handlO\':ym. Jedno z nich, najludr:.iejsze i najbardziej 
rm;żne gospodarczo, zajmowało obsz,1r położony mic1dzy kościołem 
Św. Vfojciecha a nadbrzeżem Odry. Ono też dało początek (X w.) póź
niejszemu miastu na kv,ryrn brzegu Odry. Drugie z osiedli, zwane Ołbi
nc:::1. było zamieszkane przev,ażnie przez możnych i rzemieślnikó\v. 
1\Ic"'.rykq założeni<1 jest ono albo 

0

\\·sp6lczesne grodowi, albo nieco starsze. 
Rd,mia archeologicc:ne uia\,·niły D,,.dto kilka innych. mniejszych osied-
1i ,;_ Pazem �kł:1.dają sit-; onv :ia pojqcie Wrocławia X-XT \V. 

\\' świetle dotychczasO\vych \vyn1ków badań nad zespołem osadni
c.,:y1n Wrocławia, podobnie jak nad wielu innych w pobliżu położonych 
v· X�-XI w. (z ważniejszych: Głogów, Legnica, Niemcza, Opole, Ryczyń), 
tn:dno byłoby jego wybór na stolicę bislrnpiq uznać za prz:vpadko\vy lub 
v.·:,•ni]:aJ,;cy jedynie z C'Pntralnego położenia tego zespołu w \';,�·źle od-

, !'1�kich dopływÓ\V i1a Ślc1,sku, chocic,:� i one odegrały niepoślednia rolę.
Zł<,.�.y1o się na to sporo przesłanek, 1,v szczegóino:§ci demograficznych 
i gospodnrczych, w postaci przydatnego rolniczo zapleczrt or:iz względnie 
łal\\'C.i możliwości kontroli wojskowej południowej strefy pogranicza 
S1; ,;· ka. D1�że znaczenie mi2.ły również znajdujace się w pobliżu, a co 
wi(;cej łatwe do transportu, złoża kamieni.a budowlanego, ozdobnego 
i knnieni szlachetnych. Dzięki tym walorom \Vrocław z przełomu 
X1XI w. mógł \vyrosnąć na najludniejszy i najzamożniejszy ośrodek 
śh1ski. Powołanie tu, a nie gdzie indziej, biskupstwa na Śląsku było więc 
wyL1cznie logicznym następstwem wcześniej zaistniałych zdarzeń. 

W literaturze przedmiotu, zwłaszcza starszej, pierwszą katedrę wro
cławską uważa się dość powszechnie za wzniesioną z drev,ma, natomiast 
w no,.,.·szej zdania na ten temat są podzielone lub wskazujące na możli
wość istnienia zarówno budowli drewnianej, jak i zbudowanej z ka
mienia 1. Wprawdzie większość autorów opowiada się za budowlą ka
mienną, niemniej teza ta wymaga wsparcia reliktami odkryć konstrukcji 
lub z nią zv,riązanych, aby mogła uchodzić za w pełni przekonywającą 
i dlatego poświęcam jej poniższe uwagi. 

Również sprawa lokalizacji katedry przedstawiana jest najczęściej 
w trzech wersjach. Zdaniem niektórych autorów znajdowała się ona 

r. Kaźmierczyk. op. ci1 ... '. 14 i n.
� \I. Buk o ·w� ki. Katedra Wrocławska, Wrucław 1962, s. 7 i n.; J. Z ach

·w ,1 low i cz . .  4rchite/..: I urri (Sztuka polsk:1. przedromańska i rorna1·1ska do schyłku
XIII wieku, War�zawa 1971, s. 86, 780-781); E. Małachowic z, Stare A1iasto

we Wroclmviu, Warszawa 1976, s. 9-10; ·wrodau· - jego dzieje i ku!iura, praca
zbiornwa pod red. Z. Swiethowskiego. Warszawa 1!)78, s. 38.
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w obrębie dzisiejszego kościoła katedralnego, inni miejsce jej położenia 

widzą w pobliżu tejże budowli lub nawet w obrębie grodu na Ostrowie 
Tumskim 8, a więc poza podgrodziem. 

Pomijając relacje źródeł pisanych, a także ,vnioski wynikające z od
kryć katedr, m. in w Poznaniu i Gnieźnie 9, które złożyły się na kon·;_ro
wersyjne pojmovvanie położenia i buduica katedry wrocławskiej, należy 
jednak przypomnieć, iż uzyskane dotąd wyniki badmi wykopaliskm,vych 
w obrqbie obecnego kościoła przyniosły jedynie wgląd we fragment bu
dowli z drugiej połowy XII w. 10, określ2..nej mianem katedry waltero\V
skiej. Nie przysporzyły one natomiast danych na temat miejsca położenia 

i tym S<lmym budulca jej poprzedniczki lub poprzedniczek ze wzglc;du 
m. in. na ograniczone ramy 'Nykopu, ,s którym zidentyfilrnwany został
relikt krypty katedry wzniesionej pr7.e7. biskupa \Valtera. Stan i)ad,ń
w katedrze trzeba zatem ,vidzieć jako niezadowalający lub wręcz \v·�t:;p
ny do przyszłych rozpoznań 11_ Odnośnie do poruszonych wyżej sp,·:,-.v
źródła archeologiczne, które przytoczG niżej, pochodz� z bada!'l ·,, .:o
paliskm,vych przeprmrndzonych w lafa.eh 1972---1978 na ,vykopie polo;-:(,
nym w odległości niespełna 30 m na północny zachód od obecnej br: ty
kded1-y. V/ykop ten, o długości powyżej 30 m, miał po,vierzchnię pm1c1d
400 rn2. Doprowadzono go do ziemi rodzimej, tj. do calca 12, 

Trzy pierwsze poziomy osadnicze, w obrębie wymienionego wyl:c�:·,l 
powst::d2 kolejno po sobie w trzeciej i częścio'.vo czwartej b�·ierci X ·,v., 
nie zawierały w swoim zasięgu elementów kulturowych sporwdzo:�ych 
z kamienia, 7. wyjritkiem osełek i kamieni żarnowych. Nie od•:ryto ,,: ri,;1 
także bloczków budulca lub jego pochodnych. Stwierdzenie to ·s;)r,: .. -
dzie nic wyklucza obecności tych mate;,iałów ,v innych c,:ę{;cio.ch re 1ik, L, 

grodu i pcclg,:odzia, ale i nie pot,xicrdzs ich z2.stosowania. Wszelkie ,·,;c:
,vażania czynione na tej podstawie mag,: mieć zatem charakte1· ::edyciie: 
sp2kulaty',,'ny. 

I'�ajstarsze i jednocześnie licz11e bloczki bc,dulca kamiennego, '.'i t:;n1 
wypadku pozyskane ze złóż położonych \V odległości około 50 k1�1 r 1d. 
\Vrocławia 13, stwierdzono dopiero w nasLwnym, kolejno czwartym p,.:-

8 Zob. np. Z ach w at o w i c z, op. cit., s. 86. 

n Najobszerniej tym zagadnieniem zajął się M. Bukowski (np. cit., s. 7-8). 
!o Por. K o ck a, O 5 t ro wska, op. cit., s. 272.
11 \Vysoce pouczające w tym zakresie wyniki badai'l t:zyskał ostatn;o C. L,.,ot,, 

i J. Rozpe;dowski w kościele św. Jakuba we Wrocławiu, had;.nego wcze.śnicj ;::-,:,;z. 
J. Kaźmierczyk" i T. Kozaczcwskiego. Zoh. C. Las ot a, .J. Ro z p Gd o v: :.: ;� i.
Wyniki bc,claii wvkopaiiskowuch w kościołach św. Jakuba i $'w. Wawr:::y1\ca orc::
Elżbiety we 1Vror:ławiu (,,Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 20, 1979, :,. 10,;--.

106).
12 Kaź micr czy k, Kr am arc k, Las ot a, op. cit., por. ,,Silesia Anticllia'', 

t. 16-21, 1974-1979.
13 Badania surowców �kalnych przepro\\'adził Michał Sachanbi!iski z Instytc::.,1

Geologicznego Uniwersytetu Wrocław�kiego ·,v ramach problemu resortowego J\Ii-
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ziomie osadniczym z czwartej ćwierci X w. Mianowicie w jednym z bu
dynków drewnianych palenisko skonstruowane było z kamienia łama
nego, w innym z kamieni pokrytych zaprawą wapienną. \V trzecim 
wypadku w jednej z dwu izb znajdowała się posadzka ułożona z płyt 
i bloczków o wymiarach 10Xl5 X 8-40X 60X22 cm. Niektóre z nich 
oblepione były zaprawą wapienną. V.,Te Wrocławiu jest to dotąd najstar
szy przykład podłogi kamiennnej w budynku drewnianym o charakterze 

prawdopodobnie mieszkalnym. Czwarty z budynków zawierał natomiast 
kamienny podkład pod podłogę z iłu, chociaż nie wykluczone, że t\vo
rzywem tym wyrównano izbę w końcowej fazie jej użytkowania. Do 
płasko łupanych kamieni podkładu przywierała zaprawa wapienna bez 
zanieczyszczeń próchnicą lub innym śmieciem i dlatego sądzę, że ma
teriał owego podkładu pochodzi z rozebranego muru bliżej nieokreślonej 
budowli sakralnej, być może tylko po części zniszczonej. Jest to co naj
mniej kolejne świadectwo zastosowania kamienia w drewnianej archi
tekturze mieszkalnej podgrodzia, dotychczas o charakterze wyjątkowym 
na ziemiach polskich w X w. W ostatnim, piątym budynku, przypusz
czalnie o charakterze mieszkalnym, domieszkę do śmieci stanowiły grud
ki zaprawy wapiennej. 

Osobną, chociaż nieliczną grupę poświadczeń, związaną z budownic
twem kamiennym, tworzą okrzeski powstałe w czasie obróbki budulca. 
Ich rozrzut w wykopie nie upoważnia jednak do wydzielenia w terenie 
określonego skupiska lub skupisk, które dałoby się związać z warszta
tem kamieniarskim. Niemniej funkcjonował on w bliskim sąsiedztwie 
miejsca eksploracji, a więc na podgrodziu wrocławskim. 

Kolejny zespół źródeł dotyczy wystroju budowli kamiennej. Składa 
się na niego 12 ułamków płytek posadzkowych i wykładzinowych z ka
mienia ożdobnego, po części oszlifowanych. Są to wyroby nieudane, 
prawdopodobnie na skutek spękanej struktury surowca. 

Przedstawiony zbiór źródeł dozwala przyjąć cztery wnioski o charak
terze szczegółowym: 1. pod koniec X w. (ok. 980-990 r.) rozpoznane 
zostały· i były eksploatowane złoża kamienia budowlanego, ozdobnego 
i kamieni szlachetnych w okolicy Jegłowy na obszarze Wzgórz Strzeliń
skich 14_ Decyzja wyboru tych złóż nastąpiła na skutek głównie dobrze 
przydatnego ich powiązania drogą wodną z Wrocławiem, za pośrednic
twem Krynki i Oławy. Ta ostatnia - jak wiadomo -- wpływała do Odry 
na wysokości położenia wschodniej części Ostrowia Tumskiego, naprze

ciw katedry z XII w. Warunków takich nie spełniała przykładowo rzeka 

nbtcrstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki: IIIR-6, na zlecenie Katedry 

Archeologii wyżej wymienionego Uniwersytetu. 

•� Na temat obróbki kamieni szlachetnych we Wrocławiu zob. J. Kaź mi er

e „ y k, M. Sacha nb i 11 �ki, Studium o produkcji wyrobów z kamieni szlachet
nyclt na Slqsku w X-XII wieku (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1978, 

nr 4, s. 467-493. 
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Slqza, łącząca masyw góry Ślęży z podgrodziem wrocławskim; 2. napływ 
budulca do Wrocławia określić można bezpiecznie jako związany przede 
wszystkim z zaplanowaną budową świątyni i może pałacu biskupiego, 
w mniejszym zaś stopniu z potrzebą zaspokojenia wyższego standardu 
kultury mieszkalnej części mieszkańców podgrodzia, prawdopodobnie 
świadczących posługi na rzecz Kościoła; 3. pod koniec X w., a więc w sto
sunkowo krótkim czasie, wzniesiona budowla najpewniej ulega przebu
dowie. Nastąpiło to przypuszczalnie około 1000 r., tuż przed lub wkrótce 
po ustanowieniu biskupstwa; 4. początek robót budowlanych wraz z roz
poznaniem złóż kamienia nastąpił po upływie 15-25 lat od ,vzniesienia 
na Ostrowie Tumskim monumentalnego wału grodu i podgrodzia. 

Przedstawione wnioski w zakresie osadzenia w czasie są o tyle ścisłe, 
o ile pozwoliła na to dobrze zachowana i rozpoznana stratygrafia nawar
stwień osadniczych wraz z ich inwentarzem ruchomym, wyjątkowo róż
norodnym i obfitym.

W pierwszej połowie XI w. wyraźnie wzrasta nasycenie nawarshvień 
osadniczych gruzem kamiennym, bloczkami z zaprawą i bez zaprawy 
wapiennej, ułamkami płytek posadzkowych i wykładzinowych oraz 
okrzeskami budulca. Odrębne zespoły źródeł stanowią natomiast płaty 
wyprawionego tynku i fragmenty kamieniarki. 

Budulec rozbiórkowy oraz nie noszący śladów wtórnego zastosowania 
służył mieszkańcom podgrodzia do wznoszenia palenisk, podstaw pieców, 
utwardzania terenu, na którym mieściły się warsztaty m. in. obróbki 
drewna, a częściowo także do naprawy ulic w miejscach zniszczonej na
wierzchni drewnianej. Ciosy kamienne wykorzystywane były nadto do 
siedzenia i budowy stopni prowadzących do drzwi budynków. Większość 
odkrytego budulca przeznaczona była jednak na potrzeby mieszkalne, 
a więc do fundamentowania belek przyciesi budynków drewnianych, 
zwłaszcza na mało spoistym gruncie, oraz do utwardzania terenu pod 
przyszłą zabudowę. Budynki te zwykle wyróżniały się spośród innych 
wielkością powierzchni użytkowej i wyposażeniem wnętrza. W tym kon
tekście kamień nie tyle zastępował drewno, ile uchodzić musiał za cen
niejszy i bardziej przydatny budulec, w wielu wypadkach tak ze wzglę
dów konstrukcyjnych, jak i mieszczących się w sferze walorów związa
nych z higieną mieszkalną w warunkach wilgotnych i butwiejących 
śmieci, zaduchu i błota w okresie wiosenno-letnim. Była to sprawa o pod
stawowym znaczeniu dla mieszkańców podgrodzia, głównie o charakte
rze zdrowotnym. Wzorcem mieszkalnym dla nich obok Domu Bożego 
był najpewniej dwór biskupi lub domostwa użytkowane przez dostoj
ników Kościoła. Ów wzorzec realizowany w sposób częściowo tradycyjny 
(drewno), częściowo zaś nowatorski (kamień), miał różnorakie stadia 
pośrednie, które w tym miejscu pomijam, ponieważ nie są one związane 
z tematem. Realizacji wzorca służył dostatek gruzu i surowca skalnego 
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z dawniejszego kościoła i przywożonego do budowy nowego lub rozbu
dowy starszej_ świątyni. 

W ten sposób rodził się przedromański Wrocław poprzez akceptację 
i zastosO\.vanie nowego budulca w tradycyjnej architekturze mieszkalnej. 
Poczqtkowo na skutek ciążących nawyków i ograniczonych postępó\v 
chrysticmizacji objął on niewielki skrawek podgrodzia położony v.t pobli
żu katedry, po czym stopniowo, prawdopodobnie w sposób wyspow·y, 
ogarnął spor,J jego połać. 

Zbiór okrzesków dla pierwszej polowy XI w., powstały w toku obrób
ki surowca slrnlnego, wzbogacił się jedynie ilościowo. Vv dalszym ciągu 
ich rozrzut przypadał głównie na tereny nie zabudowane, ale bez \.vyraź
nej koncentracji i braku małych okruchów. Niemniej zbadany t2rcn, 
a zwłaszcza jego v:schodnią cz<�ść, można już z zastrzeżeniem ,vł�czyć 
w obręb dział&nia pracowni kamieniarskich. Dobrze czytelne ich po
ś,viadczenin odkryt� zostały dopiero w nawarstwieniach z XII v.'. 

Znaczny wzroc;t ilościowy (4-krotny) nastąpił również w grupie pły
tek posadzl�owych i okładzinowych. \Vycl<splorowano ich bowiem około 
50, z �:�ego w przybhieniu czW<1!'t,1 część stanov.;iq sztuki !'!ie uk01i.czone 
pn'twdopccl.obnie 2„a skutek wad surowca albo niedostatków \Varszta
towych. Pl?iki ukm'lczone najczęściej miały przywartą zaprawę wapien
nc1. Fctkt tc11 ·:T1oże si<.; łc:.c ,.�yć zaró\vno z v/y1ni::in1 c:,:ęścio\.vo us7.kod ,:�nej 
pos.�dzki, jrik i ze z11iszczcniem budowli w latach trzydziestych XI \\'. 
Na jednej :'. płytek zó,cho,va!a się sylweta plomie:nia świecy w pos·,:.ci 
ciemnej, okopconej plamy. Xaj1epiej zachov..rane płytki mają ks·ćt.dt 
:-:wt.drutu. i rombu. Z wyjątkiem paru płytek z gliny (wc:tpliwe, czy z po
sad�ki) pozn�;L:Je wykom,_ne zostały z kamienia ozdobnego. 

Z du.tym prnwdopodotieńsLwem rnożna przyj,:ć, że niektóre z odkry
t?ch pr;;c:ov ... -ni rzemi�śbiczych rrn Gsi.towie Tumskim powstały w zwi[:z
kl..'. z pot:-2.ebami Kościoln, 8. wśród Eich zajmuj2,ca si� wykonyw,miem 
rn. in. najpewniej przedstawień figuralnych i naczyń liturgic:mych 
z ołowin. Vl pracowni tej pozostało ponad 8 kg różnej wielkości sl.1·uż:m 
oło'.ViE i sporo blachy. Natomiast trudno byłoby dopatrzyć się zastrzeżeń 
w korelacji. mi�:dzy rozpoznaniem i eksploatacją złóż kamienia budo•·,,la
nego i złóż kamieni szlachetnych na Vlzgórzach Strzeliriskich. Czyn!1ości 
te r:ieroz::i. v.;�Jnie wi,}zaly się ze sobą i dostn.eżenie tych ostatnich było 
zasbg,1 rzemieślników, a raczej nadzorców z ramienia Kościoła. '.'?pra,.,.-_ 
dzie nie odkryto dotąd wśród blisko 300 okruchów surowca, a przede 
wszystkim półfabrykatów i gotowych wyrobów ani jednego o cechach 
wskazujących na zastosowanie ich w budowli sakralnej lub świeckiej, 
niemniej domysł o ich wykorzystywanii.;'. w tym kierunku wydaje się 
dość prawdopodobny. 

Odrębną grupę t\vorzą ułamki niekiedy dużych płyt obustronnie 
oszlifowanych, wtórnie użyte do pieczenia, suszenia lub podgrzewania 
żywności. Vlszystkie znaleziono w paleniskach. Inn,?, najczęściej posadz-
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kowe z zaprawą wapienną, wtórnie wykorzystywano do ostrzenia noży 
i innych narzędzi. Do tego celu służył również fragment glo\vicy kapi
telu, odkryty w pracowni szewskiej. Zabytki te pochodzq z budo,vli ka
miennej zniszczonej ,v latach trzydziestych XI ,v . .Jako rozwleczone zd8ją 
się być też ś,viadectwem nieokrzepłej jeszcze m/\vej religii w społecz
ności v,rocła wskiej. 

Zniszczenie, a tym samym obecność kościoła, pn.;':s1iadczc1ją nac:to 23 
ułamki płatów wyprmvioncgo tynku, o powierzchni 2- :W cm�, grubości 
do 2,2 cm, po czq:ści jednobarwne ,,; odcieniu szaryn1 i bruclnoniebie:-,kim, 
po czE;ści zaś dwubarwne. Te ostatnie zawierają na szarym tle odcinki 
pasrn prostych i polożonyc:h. na łuku, b.1rwy czarnej lub szarej z nalotem 
niebieskim i bordo. Szerokość ich wynosi 2--6 i powyżej 18 mrn. ,Tcden 
z płatów nosi szklistą powlokq, sporz:-1dzon:1 pr<: wdcpudobnie ;; .... �;, tka 
jr,jek, na kilku :1atomiast s,i lekko odci�niętc śludy p�d,�la. Ka:-zqdzia 
malarskie w postaci pqdzli z \·:iosia l�miskicgo, \\. tym b1�żc ;; 1Jrzy·.'.-artc1 
biaią farbą, znane s,i z Ostrowia Tumskiego z pnrl: pr<:wie lrnr:1ple::nych 
po:;\\'iadczeń. '.Yyszczególnionc ułamki tynku pochod;:f: z na'.'.ć,,·c:'i.,-.·ień 
da tu,yanych na pi('f\\ .szc (-! ,z tuk;) . drugie ( l f) sztu;,) ć·\,. icrc;\\ ;r<:ze 
XI w., ć ,.vięc prawie wył,.1cznie z ho:·yzoi1tu odpo\viadnj.:;ccgo znis:?:c:ze
niu kościo�a w latach ti:zydziestych XI w. Obecno�ć 4 l-;,.tuk \V i1a,·;2rst
v.:ieniełch stars;:ych mo�:n:1 thmrnczyć m. in. łatwym ich p1·zeniknir:ciem 
glGbiej, np. w czasie wbijanie: pali lub kopania biiżcj niezidentyti'.zowa-
1:ych doió,v. 

:?ti�ed.stc\v�c11.c \ 1 
• .':-�:>.c-j reli��� .. ) L�\vir!z::;r:e 1. po?.yskii.\·:u1i0r� buclt!.ic„t. '.Ju

cł<"�,v0 i f:Jj�kc.�o�jO\\'Ua!e:n bt�dtJ\\."li i·:�-11,i i ·:°l!i1cj Hf: � t:(ru;\-ic T�.;.�-i1��ri1n 
,·: k')i'lc·.i X i picn\ �,,:ej \:uio\-..·ie XI -,,.-. s;� --- j,;k c1ot:'d - · wpnrn-cizic na.i
lic::nie,isze i najimrdzic.\i rM.no!·cdne, niemniej nic Jcclyr:.e 15• OcLr:,-rn _ie 
bowier.1 t�'.�żE: w 1::1•.•.-arsi ,,·ie:,ia.rh osadniczych 7. X- ··XI ._,_-_ po:.ożonych 
pod pnl�,cem biskupim z XIII w. 1G oraz w c7,nsie badm'l kościoła Ś\0

.-. 
7 dzie

go 11. O ile w pierwszyi,l miejsc\.'. eksploracji pw.yska,1.0 .((ló\vn.ir. b�oczki 
budulca utwardzaj[!ccgo teren, o tyle w drugim wypadku odslo:rie;te zo
stało s!�upisko gruzu budowlanego, a, co ważniejsze, zrnllezior,o płytki 
po:óadzkowe wtórnie użyte do budowy palenisk. Odkryto tł� równie:>: baz<;. 
kolumny z poczqtku XI w. 1s 

Ogółem znaleziska wrocławskie są liczne i różnorodne, obejmujące 
budulec, półfab,yko.ty plytek pos8dzkowych i wykładzino,\-ych, gn:z roz-

1; Ze względu na ograniczoną objętość artykułu zrezy�nowaicrn z przytoczenia 
części ilustracyjnej, a t,,k;:c z przecbtav.;ienia źródeł archeologicznych dot:-CZ1\CYCh 
zagacin:enia kośc;ola popr7.edz<1j,1cego katedrc; walternw�lq. 

15 Badania na ter0nic palacl..i bi,kupiego prowaclzilcm wra7. z T. Kozaczewskim 
w Hl56 r. 

n Informacje na !.c�rnat odkr:vć ,v koście!e św. Tclzi<>r;o 1.mvdzicczam C. Lasocie. 
1s T. Ko z ac ze wski, W11J1iki bada.i. nrchitel,to11ic::nyc/1 pr;::eprowacl::,n, uch 

w kościele Sw. lcl:o:i<.'!J,1 1.(·� ,\.'rnc!awitt (Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, l. 1,, 
1972, z. 2, s. 10:.l n). 



26 Józef Kaźmierczyk 

biórkowy, zniszczone płyty posadzki, elementy kamieniarki, wreszcie 
tynk i pędzle. Pomijając odkrycia w kościele św. Idziego o mniej pew
nej chronologii, datacja głównego trzonu zbioru mieści się w granicach 
dokładności 10�-15 lat. 

Rozmieszczenie i chronologia odkrytych reliktów dozwala przyjąć: 
1. około 1000 r. starsza budowla sakralna została albo odbudowana, albo
przebudowana bądź postawiono w tym czasie nową, obszerniejszą, na
miarę potrzeb Wrocławia i stolicy biskupiej. Wzniesiono ją z bloczków
i płyt grap.itu po części obrobionych, do Wrocławia spławionych Krynką
i Oławą z kamieniołomów położonych na Wzgórzach Strzelińskich. Po
sadzka świątyni składała się z oszlifowanych płytek kamienia ozdobnego,
natomiast mur wnętrza pokrywał tynk z malowidłami w kolorze ciem
nym, niebieskim i bordo. Wyobrażenie o kamieniarce t, jakimś stopniu
daje fragment kapitelu. 2. :Miejsce położenia budowli znajdowało się we
wschodniej części podgrodzia, między pałacem biskupim z XIII w. a koś
ciołem św. Idziego, prawdopodobnie obok Dekanatu i wspomnianego
kościoła, a więc najpewniej poza obrębem dzisiejszej bryły kościoła kate
dralnego. 3. W latach 1037-1038 w czasie powstania ludowego, które
chronologicznie prawie zbiega się z najazdem czeskiego księcia Brzety
sława na Polskę, w tym i Wrocław, kościół uległ zniszczeniu (zbu
rzeniu?), być może nawet do przyziemia w partii murów. W tym czasie
dowodnie spłonęła też część zabudowy mieszkalnej podgrodzia, -chociaż
fakt ten może się łączyć z celowym jej wypaleniem przez wojsko Brzety
sława, aby w ich miejscu posta,,.,·ić inne budynki na zaspokojenie nowo
powstałych potrzeb.

DER WROCŁAWER DO�I AUS DEM 10.-11. JAHRHUNDERT 

Der Artikel entstand aufgrund der in den JE.hren 1972--1978 auf der Dominsel 

in Wrocław dun:hgefi.ihrtcn archiiologischen Untersuchungen, in dcren Ergebnis 

neuc Erkenntnisse iiber die iilteste Kirchc aus den .Jahren 980-990 gewonnen 

wurden. Diesc Kirche beg,mn nach ihrem Umbau seit dem Jahre 1000 die Funktion 

einer Domkirche zu erfullen. E� wird aber nicht ausgeschlossen. da�s um 1000 eine 

zweite Kirche \·om Rang eines Dames errichtct W'.)rden war. 

Sowohl die ei-stc. ab auch die mutmassliche ::weite Kirche waren aus gespalte

nem Stein errichtet, der aus den Steinbruchen bei Strzelin besorgt wurde. In dieser 

Zeit wurden aur den Strzeliner Anhohen die dortigen Edelsteinablagerungen iden

tifiziert; dieser Rohstoff wurde in Wrocław fiir weltliche und vermutlich auch filr 

ki:Thliche Zwecke bearbeitet. Der Fussboden der Kirche wurde aus Ziersteinplat

lchen konstruiert, die Mauer bedeckte Putz mit Darstellungen, die mit schwarzer, 

bln uer und dunkclroter Farbe gemalt wurden. Entdeckt wurcje ferner ein Kapitell

fragment. Die Kirche war im 1istlichen Teil des Suburbiums gelegen, unweit der 

Domkirche aus dem 12. Jh. Die Kirche wurde in den Jahren 1036-1037 wiihrend 

eines Volksaufstande� vernichtet. 




