I. WSTÊP

I. WSTÊP
Oddzielenie przestrzeni publicznej od prywatnej jest jedn¹ z cech okrelaj¹cych pojêcia redniowiecznego i nowo¿ytnego miasta. Obie te strefy
by³y w jednakowym stopniu niezbêdne do realizacji
miejskiego typu gospodarowania i mieszczañskiego
stylu ¿ycia wraz z jego gwarancjami wolnoci oraz
obci¹¿eniami na rzecz w³asnej wspólnoty i pana
gruntowego. G³ównym celem obecnego opracowania jest przybli¿enie obrazu, przemian i warunków
funkcjonowania ulic redniowiecznego Wroc³awia,
rozumianych jako jeden z istotnych sk³adników
przestrzeni publicznej, organizowanej przez gminê miejsk¹ i u¿ytkowanej jako wspólne mienie.
Podjêto próbê odtworzenia naturalnych i kulturowych uwarunkowañ powstania sieci ulic, technik
ich budowy, sposobów utrzymania nawierzchni
w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,
a tak¿e okrelenia zwi¹zanych z tym warunków komunikacji wewn¹trz miasta. Za istotny element
umo¿liwiaj¹cy przedstawienie charakterystyki ulic
uznano zbiór odkrytych w ich obrêbie zabytków ruchomych. Uzyskane w trakcie badañ wykopaliskowych realia pozwalaj¹, z jednej strony, w istotny
sposób wzbogaciæ dotychczasow¹ wiedzê na temat
kultury materialnej mieszczan, z drugiej za uchwyciæ ró¿nice miêdzy tym, co deponowano, gubiono
lub wyrzucano na dzia³ce mieszczañskiej, a wiêc
na terenie prywatnym, i przedmiotami, które z tych
samych przyczyn znalaz³y siê na ulicy  w strefie
publicznej. U³amki naczyñ glinianych by³y jedn¹
z podstaw datowania nawarstwieñ ulicznych. Opracowania ich cech technologicznych, formalnych
i stylistycznych nie podjêto jednak ze wzglêdu na
rozdrobnienie materia³u, znacznie wiêksze ni¿ na
dzia³kach.
Zasadnicz¹ czêæ róde³ do realizacji zamierzonego celu pozyskano w trakcie wykopaliskowych
badañ kilku ulic Wroc³awia. Chodzi tu zw³aszcza
o ul. Kie³banicz¹, Szewsk¹ i Wita Stwosza, prze-

badane ostatnio wykopami liniowymi na ca³ej d³ugoci. Poczynione tam ustalenia pozwoli³y odnieæ
siê do materia³ów i informacji zdobytych wczeniej
na innych ci¹gach komunikacyjnych i placach redniowiecznego miasta  na pl. Nowy Targ, w ul.
Drewnianej, Piaskowej, O³awskiej, £aciarskiej, Kurzy Targ, Ofiar Owiêcimskich, Kuniczej i innych,
a tak¿e na Rynku  g³ównym placu redniowiecznego miasta. Wykopy, zawsze o charakterze ratowniczym, osi¹ga³y zró¿nicowany stopieñ zag³êbienia
w nawarstwienia kulturowe, w zale¿noci od rodzaju budowanych, remontowanych lub wymienianych
mediów miejskiej infrastruktury. Najwiêksz¹ wartoæ informacyjn¹ mia³y wykopy pod budowê nowych linii kanalizacyjnych, siêgaj¹ce g³êbokoci
45 m i daj¹ce mo¿liwoæ metodycznej eksploracji nawarstwieñ w ich pe³nej mi¹¿szoci. Wykopy
pod wodoci¹gi, instalacje gazowe i elektryczne
umo¿liwia³y przebadanie warstw i konstrukcji zalegaj¹cych p³ycej. Wymiana urz¹dzeñ infrastruktury w wykopach wykonanych wczeniej dawa³a
czêciowy tylko wgl¹d w stratygrafiê. Stan zachowania nawarstwieñ kulturowych pod ulicami Starego Miasta we Wroc³awiu nale¿y uznaæ za relatywnie dobry. Przetrwa³y w ich obrêbie zarówno
lady budowy i konserwacji nawierzchni, jak i bogate zbiory zabytków ruchomych.
Przyjêta w opracowaniu metoda zak³ada³a zintegrowane dzia³ania przedstawicieli kilku dyscyplin
nauki, wykorzystuj¹cych niezale¿nie swoje techniki
badawcze w celu wzbogacenia i weryfikacji wspólnie budowanego rezultatu. Struktura zespo³u badawczego i zasady wspó³pracy wynika³y z oczywistej dla nas, sformu³owanej przez Jacquesa Le
Goffa (1990, s. 40) zasady histoire totale, podkrelaj¹cej jednoæ kultury redniowiecza, badanej ró¿nymi metodami przy wykorzystaniu zró¿nicowanych róde³. Zasadnicze znaczenie mia³o przy tym
porównanie wyników badañ archeologicznych, pro-
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wadzonych za pomoc¹ metody stratygraficznej,
z analiz¹ róde³ pisanych. Ocenê warunków komunikacji pieszej i transportu oraz stopnia przydatnoci terenu do budowy ulic przeprowadzono wspólnie z geomorfologiem korzystaj¹cym z materia³ów
w³asnych i pozyskanych wczeniej przez innych badaczy. Serie prób dendrochronologicznych i ich konfrontacja ze ród³ami pisanymi przynios³y doæ nieoczekiwane wnioski na temat gospodarki drewnem
w redniowiecznym miecie. Niezbêdne by³o tak¿e
szerokie zaanga¿owanie w prace nad projektem historyków architektury i urbanistyki. Wspó³praca archeologów miasta z tymi specjalistami jest zgodna
z tradycj¹ badañ Wroc³awia, a dyskusje, tak¿e przy
odrêbnych zdaniach, s¹ katalizatorem wspólnych
opinii. Archeolodzy opracowuj¹cy zabytki ruchome
korzystali z pomocy chemika, uzyskuj¹c istotn¹ wiedzê o technologii redniowiecznego rzemios³a.
Badania wykopaliskowe prowadzone w historycznych strefach Wroc³awia w ci¹gu kilku ostatnich
dziesiêcioleci, powi¹zane z interdyscyplinarnie rozumianym opracowaniem ich wyników, stworzy³y
szansê czêciowej choæby rekonstrukcji warunków
¿ycia codziennego w redniowiecznym miecie.
Publikacja uzyskanych rezultatów oraz dyskusja
prowadzona nad nimi przez badaczy Wroc³awia,
a tak¿e w szerzej pojêtym rodowisku archeologów,
historyków i historyków budownictwa Europy
rodkowej przybli¿aj¹ nam wzory zachowañ cz³owieka redniowiecza na ró¿nych p³aszczyznach, od
¿ycia prywatnego do wspólnych dzia³añ prowadzonych przez gminê (Wr.A 19992008, tam dalsza literatura).
Badania ulic Wroc³awia, rozumianych jako czêæ
infrastruktury redniowiecznego miasta, prowadzone
s¹ od lat 60. XX w. Rozpocz¹³ je Józef Kamierczyk
(1966, passim; 1970, s. 6067) we wschodniej czêci obecnego Starego Miasta, uzyskuj¹c znaczny
zasób materia³u ród³owego i przedstawiaj¹c próbê
interpretacji, czêciowo aktualn¹ do dzisiaj. Zw³aszcza odtworzone przez niego techniczne rozwi¹zania konstrukcji i konserwacji nawierzchni potwierdzone zosta³y póniejszymi odkryciami. Zasadnicz¹
technik¹ badawcz¹ zastosowan¹ przez Kamierczyka
by³o typologiczne uszeregowanie drewnianych konstrukcji ulic od prostych do z³o¿onych oraz osadzenie ich genezy w orodku przedlokacyjnym. Wiek
XIII mia³ byæ, wed³ug ówczesnych ustaleñ, faz¹ kulminacji rozwoju ciesielskich technik umacniania
nawierzchni ulic Wroc³awia. Ratownicze wykopaliska z lat 90. podsumowane zosta³y dwoma artyku³ami Cezarego Buki (1997; 1999). Autor ten w³¹-
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czy³ do analizy konstrukcji i konserwacji nawierzchni ulic ród³a pisane. Stratygraficznie analizowane uk³ady nawarstwieñ pos³u¿y³y mu za podstawê
próby odtworzenia przemian technik umacniania
nawierzchni. Pos³uguj¹c siê zasobem róde³ wiêkszym ni¿ ten, którym dysponowa³ Kamierczyk,
wskaza³ na zró¿nicowanie rozwi¹zañ stosowanych
w tym samym czasie, rezygnuj¹c jednoczenie
z koncepcji liniowego rozwoju techniki budowy
ulic redniowiecznego miasta, proponowanej przez
poprzednika.
Badania ulic wchodz¹ w zakres szerzej rozumianej problematyki infrastruktury redniowiecznego
miasta, a zw³aszcza tych jej czêci, które odnosz¹
siê do zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia nieczystoci. Prowadzone ulicami wodoci¹gi i rynsztoki
uzyska³y we Wroc³awiu relatywnie dobry stopieñ
rozpoznania, a opracowania archeologów i historyków, wykorzystuj¹cych zarówno ród³a materialne,
jak i pisane, uzupe³niaj¹ siê wzajemnie (Dwojak
1993; Berdu³a 1994; Buko 1995; 1996; Winiewski 1995; P³onka, Winiewski 1989; 1990; Goliñski
2001; Piekalski 2004).
Nie podejmowano natomiast we Wroc³awiu prób
wypracowania charakterystyki ulic redniowiecznego miasta rozumianych jako przestrzeñ wspólna,
odrêbna od domu i dzia³ki mieszczañskiej. Dotychczasowe analizy zabytków ruchomych d¹¿y³y raczej
do wypracowania archeologicznego kanonu odzwierciedlaj¹cego ¿ycie prywatne mieszczanina (Buko,
Piekalski 1999). Opisywano te¿ rozwój i przemiany ogólnie pojêtej mieszczañskiej kultury Wroc³awia (Piekalski, Wachowski 2004). Wspólnie z historykami architektury analizowano i dyskutowano tendencje rozwoju miasta i jego poszczególnych stref
(Buko 2001; 2005; Piekalski 2002b).
Interdyscyplinarnie rozumiane badania redniowiecznego i wczesnonowo¿ytnego Wroc³awia traktujemy jako wycinek ogólnie pojêtej historii miast
Europy, a w szczególnoci centralnej czêci kontynentu. O stopniu zaawansowania tych badañ, tak¿e
w zakresie interesuj¹cej nas w tym tomie problematyki, decyduj¹ efekty uzyskiwane w poszczególnych
orodkach. Istotne znaczenie maj¹ jednak dyskusje,
porównania i podsumowania prowadzone w szerzej
pojêtym rodowisku badaczy miast. Baz¹ wyjciow¹
s¹ starsze opracowania historyków miast europejskich, chocia¿ przedstawione przez nich pogl¹dy,
oparte na tradycyjnej analizie ograniczonej do róde³
pisanych, osnute tradycyjnym przekonaniem o ni¿szoci kultury redniowiecza wobec zjawisk z s¹siednich okresów dziejowych, wydaj¹ siê dzisiaj doæ
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schematyczne (Falke 1861; Goronwy, SalusburyJones 1975; Lequay 1984; Lefebre 2000). Przeprowadzona na ich podstawie dyskusja wiedzie do
znacznego poszerzenia spektrum badañ, wprowadza
nowe w¹tki z zakresu historii gospodarki i prawa,
kultury symbolicznej i konwencji zachowañ. Nowsze prace wskazuj¹ na daleko id¹c¹ ewolucjê pogl¹dów i interpretacji, a tak¿e metod badañ. Komunikacja i transport rozumiane s¹ jako niezbêdny katalizator ¿ycia spo³ecznego (Berings 1992, s. 5273).
Sama ulica jest postrzegana jako jeden z elementów
z³o¿onej kultury mieszczañskiej, jako suma zjawisk,
a nie wy³¹czony z kontekstu element badany na podstawie jednej kategorii róde³ (Hanawalt, Kobialka
2000; Bräuer, Schlenkrich 2001; Jaritz 2001).
Materialna strona ulicy, wraz z jej konstrukcjami i problemem stanu technicznego, pozostaje g³ównie przedmiotem zainteresowañ archeologów. Naj-

szersze forum dyskusyjne grupuj¹ce przedstawicieli tej dyscypliny tworz¹ w tej chwili badacze miast
hanzeatyckich i zwi¹zanych z Hanz¹ kontaktami
handlowymi w szerokiej strefie od Irlandii po pó³nocn¹ Ru. Wyniki spotkañ tego gremium, skupiaj¹cego tak¿e badaczy Gdañska, Elbl¹ga, Ko³obrzegu i Wroc³awia, prezentowane s¹ na kolokwiach
organizowanych cyklicznie w Lubece (Gläser 1997
2008). Niezmiennie du¿e znaczenie maj¹ w kontekcie l¹ska i Wroc³awia wyniki uzyskiwane
w miastach powi¹zanych z nimi kulturowo terenów
ociennych  Saksonii, Czech, Moraw, Ma³opolski
i Wielkopolski (zob. np. Kenzler 2001; Forum Urbes
2007; Warentransport 2003). Istotn¹ niedogodnoci¹
pozostaje w dalszym ci¹gu znaczny rozdwiêk miêdzy stanem badañ archeologicznych Wroc³awia i publikacjami ich wyników a wiedz¹ na temat s³abo rozpoznanych innych, wa¿nych miast l¹skich.
J.P.
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