III. STRUKTURA OSADNICZA I DROGI WROC£AWIA
PRZED WYTYCZENIEM REGULARNEJ SIECI ULIC
1. PROTOMIEJSKI ORODEK OSADNICZY
Stan badañ wczesnych faz rozwoju redniowiecznego kompleksu osadniczego we Wroc³awiu
mo¿na uznaæ za doæ zaawansowany. Stosunkowo
obszerna wiedza na ten temat nie wyklucza jednak
odmiennoci pogl¹dów w wielu istotnych punktach. Zró¿nicowanie opinii dotyczy zw³aszcza relacji rozwiniêtej struktury protomiejskiej do powsta³ego w XIII w. miasta komunalnego (zob. m.in.
M³ynarska-Kaletynowa 1986; Rozpêdowski 1995;
Piekalski 2002b; Buko 2005). Problemy badañ
wczesnego Wroc³awia koresponduj¹ w tym wzglêdzie z rozwojem pogl¹dów dotycz¹cych innych
orodków (Rajman 2004, s. 22243; Gawlas 2005).
Przyczyn¹ tych, w gruncie rzeczy twórczych, ró¿nic s¹ odmiennoci metod i róde³ wykorzystywanych przez przedstawicieli s¹siaduj¹cych dyscyplin
nauki, a tak¿e zró¿nicowane rozumienie kluczowych pojêæ i za³o¿eñ badawczych. Celem obecnego szkicu jest zwrócenie uwagi na istotne w tej
chwili aspekty dyskusji, w tym na zagadnienie
przestrzennych relacji orodka protomiejskiego
wraz z jego sieci¹ komunikacyjn¹ do rozwiniêtego miasta komunalnego.
Po dziesiêcioleciach dyskusji problem pocz¹tków urbanizacji wydaje siê wolny od obci¹¿eñ
politycznych1. Nie zmienia to jednak faktu, i¿ klarownej definicji miasta nie mamy. Wypada nam
pozostaæ przy refleksjach Maksa Webera sprzed
niemal stulecia, akceptuj¹c przy tym ró¿norodnoæ
form wczesnomiejskich i ich zdolnoæ do dostosowania w³asnej postaci do zmieniaj¹cych siê wa1

Obszerny komentarz podsumowuj¹cy dyskusjê o pocz¹tkach urbanizacji Europy rodkowowschodniej i o roli niemieckiej kolonizacji wschodniej rozumianej jako problem
naukowy podaje Gawlas 2006.

runków zewnêtrznych2. Brak ostrego chronologicznego rozgraniczenia miêdzy grodem z towarzysz¹cym mu osadnictwem a policentrycznym kompleksem protomiejskim jest cech¹ wynikaj¹c¹ z natury badanego zjawiska. Usilne poszukiwanie tej cezury by³oby prób¹ przek³adania do wczesnego
redniowiecza Europy rodkowowschodniej pojêæ
w³aciwych dla innych etapów rozwoju spo³eczeñstw, gospodarki i osadnictwa. Podkrelmy przy
tym, i¿ Wroc³aw nale¿a³ do jednej z wyodrêbniaj¹cych siê kategorii wczesno- b¹d protomiejskich
zespo³ów osadniczych  do centralnych orodków
w³adzy wieckiej i kocielnej koncentruj¹cych
wokó³ siebie ¿ycie gospodarcze o nasilaj¹cych siê
z czasem elementach nieagrarnych. Znajdziemy je
w wewnêtrznej strefie Europy rodkowowschodniej, a najwiêkszym sporód nich by³a Praga (Huml
i in. 1990/91; Bartlett 2003, s. 256260). Ich struktura by³a zbli¿ona do w³aciwej protomiastom funkcjonuj¹cym od czasów karoliñskich na terenach na
zachód od £aby. W innych warunkach kszta³towa³y siê równolegle orodki postantyczne w strefie
dawnego limesu, emporia rzemielniczo-handlowe
nad Morzem Pó³nocnym i nad Ba³tykiem, villae
forensis i inne. Tworzy³y one pierwsz¹ falê redniowiecznej urbanizacji Europy rodkowej, odrêbn¹
i poprzedzaj¹c¹ w³aciwe dla cywilizacji Zachodu
miasta komunalne o systemie spo³ecznym oraz gospodarce opartych na prawnie konstytuowanej
gminie (Pitz 1991, s. 212219; Steuer 1995; Benevolo 2000, s. 337515; Zientara 2002, s.
176190; Bartlett 2003, s. 253274; Schofield,
Steuer 2007).
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Weber 19201921. Swoje pogl¹dy przedstawiam w Piekalski 1999, s. 2327, 165166, 249267; 2005.
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Ryc. 10. Wroc³aw, struktura osadnicza przed powstaniem miasta komunalnego, wg M. M³ynarskiej-Kaletynowej
z uzupe³nieniami autora i P. Konczewskiego: 1  gród z kaplic¹ grodow¹; 2  katedra w. Jana; 3  opactwo augustianów
z kocio³em NMP; 4  opactwo premonstratensów z kocio³em w. Wincentego; 5  koció³ w. Micha³a; 6  koció³ w. Piotra;
7  koció³ w. Wojciecha; 8  koció³ w. Marii Egipcjanki; 9  koció³ w. Maurycego; 10  koció³ w. Miko³aja;
11  miejsce targu dorocznego przed kocio³em w. Wincentego; 12  przypuszczalna lokalizacja targu w osadzie lewobrze¿nej;
13  dwór W³ostowiców; 14  dwór Mikory; 15  przypuszczalna lokalizacja dworu Gerunga; 16  osada ad sanctum
Adalbertum; 17  osada ¿ydowska; 18  osada waloñska; 19  karczma Na Bytyniu; 20  karczma Birvechnik; 21  karczma
ad fine pontis; 22  karczma klasztoru augustianów; linie czerwone  przypuszczalny przebieg najwa¿niejszych dróg.
Rys. N. Lenkow
Fig. 10. Wroc³aw, settlement districts predating the rise of the communal town, M. M³ynarska-Kaletynowa with supplementary
data from J. Piekalski and P. Konczewski: 1  stronghold with its chapel; 2  St John Cathedral; 3  Augustinian Abbey with
the church of Our Lady; 4  Premonstratensian Abbey with St Vincent church; 5  St Michael church; 6  St Peter church;
7  St Wojciech/Adalbert church; 8  St Mary of Egypt church; 9  St Maurice church; 10  St Nicholas church; 11  site
of the annual market in front of St Vincent church; 12  presumable location of the market in the district on the left bank;
13  estate of the noble W³ast family; 14  estate of the nobleman Mikora; 15  presumed location of the estate of Gerung;
16  district centred on St Adalbert church; 17  Jewish district; 18  Walloon district; 19  inn in the district Na Bytyniu;
20  the inn Birvechnik; 21  inn ad fine pontis; 22  inn of the Augustinian Abbey;
red lines  presumed course of the main routes. Drawing N. Lenkow
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Rozwój kompleksu osadniczego we Wroc³awiu
zapocz¹tkowany zosta³ w 1. po³. X w. budow¹ grodu na wyspie odrzañskiej okrelanej póniej jako
katedralna  Ostrów Tumski. W XIXII w. po obu
stronach rzeki i na innych wyspach rozwinê³y siê
kolejne cz³ony osadnicze, tworz¹c strukturê policentryczn¹ (ryc. 10). Przyspieszenie rozwoju i zró¿nicowanie funkcji poszczególnych czêci lunej aglomeracji osadniczej nast¹pi³y w XII w.3
Kluczowe znaczenie mia³ gród na Ostrowie Tumskim. Systemem drewniano-ziemnych wa³ów pe³ni¹cych funkcjê obronn¹ i przeciwpowodziow¹ objêto
obszar do 6 ha. Wa³y by³y cyklicznie naprawiane
i przebudowywane, a ich przebieg nie by³ stabilny.
W zachodniej, wydzielonej czêci grodu mieci³a siê
siedziba ksiêcia, reprezentowanego na sta³e przez
namiestnika. Czêæ wschodni¹ zajmowa³ kompleks
kocielny z katedr¹ w. Jana Chrzciciela i pa³acem
biskupim. Pozosta³a powierzchnia co najmniej dwuczêciowego grodu zajêta by³a przez drewniane
domy o konstrukcji zrêbowej lub plecionkowej, zamieszkane przez ksi¹¿êcych urzêdników, zbrojn¹
dru¿ynê, kler i s³u¿bê.
Prawy brzeg Odry wykorzystywany by³ osadniczo
od VIII w., a o sta³ym zasiedleniu mo¿emy mówiæ od
wieku XI. Zlokalizowano tam drewnian¹ zabudowê
uformowan¹ w zagrody, a wiêc o charakterze sugeruj¹cym rolniczy typ gospodarki. Z przekazów pisanych wiemy, ¿e w XII w. osada ta towarzyszy³a umocnionej siedzibie mo¿now³adczego rodu W³ostowiców.
Archeologiczne poszukiwania reliktów dworu, opisanego ju¿ po zniszczeniu jako satis bene munitam
(a wiêc doæ dobrze umocniony lub murowany), nie
przynios³y pozytywnego rezultatu. Wiemy jednak, ¿e
w latach 20. lub 30. XII w. z inicjatywy najwybitniejszego przedstawiciela rodu, Piotra, wojewody
ksi¹¿¹t Boles³awa Krzywoustego i W³adys³awa Wygnañca, rozpoczêto tam budowê opactwa dla sprowadzonych z krakowskiego Tyñca benedyktynów.
Romañska bazylika klasztorna, wzniesiona ze lê¿añskiego granitu, mia³a wielkoæ odpowiadaj¹c¹
kocio³om katedralnym. Towarzysz¹cy jej cmentarz
s³u¿y³ ludnoci wieckiej, informuj¹c tym samym
o protoparafialnej funkcji opactwa. Rozwiniêta w ten
sposób pó³nocna czêæ wroc³awskiej aglomeracji
protomiejskiej okrelana jest jako O³bin. Jej gospodarcze znaczenie podkrelone by³o potwierdzonym
od 1149 r. targiem dorocznym organizowanym
w dekadê w. Wincentego przed wejciem do kocio³a. Obecne na O³binie sta³e urz¹dzenia handlowe 
3

Ostatnio Buko 2005, tam dalsza literatura.

karczma i jatki  zmienia³y w³aciciela bodaj kilkakrotnie, a wp³yw na ich organizacjê mia³y wydarzenia polityczne zwi¹zane z powrotem na l¹sk synów
wygnanego ksiêcia W³adys³awa. Posiad³oci na
O³binie, w tym równie¿ jatki, uzyskali wówczas cystersi z nowo za³o¿onego opactwa w Lubi¹¿u. Tak¿e w tym kontekcie umieszcza siê relegacjê z opactwa benedyktynów i sprowadzenie norbertanów (premonstratensów) w koñcu XII w. (M³ynarska-Kaletynowa 1986, s. 3944; Piekalski 1991, tam odniesienia do róde³ i literatura).
Drugi z wroc³awskich klasztorów, powsta³e tak¿e
z fundacji W³ostowiców opactwo augustianów, okrela³ charakter wyspy Piasek, s¹siaduj¹cej z Ostrowem
Tumskim od zachodu. W fazie poprzedzaj¹cej powstanie gminy mieszczañskiej klasztory pe³ni³y
istotn¹ funkcjê w organizacji protomiejskiego handlu, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i ponadregionalnym. Nieagrarna dzia³alnoæ gospodarcza oraz
p³yn¹ce z niej zyski podlega³y jednak kontroli ksiêcia (Rabêcka-Brykczyñska 1984, s. 1821; Goliñski
1991, s. 819).
Pocz¹tki zasiedlenia terenów na lewym brzegu
Odry by³y przedmiotem doæ d³ugiej dyskusji. Analiza róde³ pisanych prowadzona w XIX i 1. po³.
XX w. nie doprowadzi³a do wi¹¿¹cych wniosków
o zasiêgu i strukturze osadnictwa (Markgraf 1881;
Maleczyñski 1948, s. 1950). Wiedza o nich budowana by³a stopniowo, na podstawie wyników badañ
archeologicznych prowadzonych od lat 50. XX w.
do chwili obecnej.
Systematyczne wykopaliska przeprowadzone
w kilku punktach Starego Miasta  g³ównie przy
ul. Drewnianej, na pl. Nowy Targ, przy ul. w. Katarzyny i na dziedziñcu Uniwersytetu  da³y Józefowi Kamierczykowi podstawê do tezy o zasiedleniu strefy miêdzy przepraw¹ na Piasek a póniejszym
kocio³em w. Wojciecha w XI w. Osadnictwo to
mia³o charakter peryferyjny i by³o zgrupowane
w kilku wyodrêbnionych obszarach. Intensyfikacja
i przyspieszenie rozwoju osady nast¹pi³y, wed³ug
tego autora, w wieku XII i w pierwszych dziesiêcioleciach wieku XIII. Zasiedlony wówczas zosta³ tak¿e pas nadbrze¿ny, do dzisiejszego Uniwersytetu.
Dla tej fazy autor domyla³ siê otoczenia terenu
wzd³u¿ obecnej ul. Piaskowej wa³em obronnym. Na
rekonstrukcjê lokalizacji stref najwczeniej zagospodarowanych rzutowa³ stan badañ i rozmieszczenie
wykopów. Datowanie oparte by³o na analizie zabytków ruchomych, a jego precyzjê ogranicza³ pionierski charakter badañ i zwi¹zany z tym brak mo¿liwoci dyskusji. Istotnym osi¹gniêciem badañ Kamier-
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czyka by³o wykazanie nieagrarnych podstaw gospodarki osady. Dokumentowa³y je przybory kupieckie
i rylce do pisania, lady obróbki ¿elaza i metali kolorowych ³¹cznie ze z³otem, pozosta³oci wszystkich
faz obróbki skóry oraz drewna. Niew¹tpliw¹ zas³ug¹
tego badacza jest obszerna publikacja bogatego zbioru zabytków ruchomych, do dzisiaj daj¹ca podstawê wiedzy o obrazie kultury materialnej Wroc³awia
w XIIXIII w. (Kamierczyk 1966; 1970).
Wyniki uzyskane przez Kamierczyka zosta³y
w wiêkszoci zaakceptowane w wizji Wroc³awia zaproponowanej przez Martê M³ynarsk¹-Kaletynow¹.
W pomnikowej ju¿ pracy, ³¹cz¹cej i podsumowuj¹cej wyniki badañ historyków, historyków architektury i archeologów nad struktur¹ Wroc³awia, autorka ta uzna³a, ¿e równoczenie postêpowa³y dwa procesy: intensywny rozwój otwartego osadnictwa na
lewym brzegu rzeki i wyhamowanie rozwoju O³bina. Podtrzyma³a tezê o wielocz³onowym obrazie
osadnictwa miêdzy przepraw¹ na Piasek a kocio³em w. Wojciecha. Wydzielony przez Kamierczyka cz³on osadniczy przy kociele w. Wojciecha identyfikowa³a z osad¹ ad sancti Adalberti, w której
w 1202 r. mieci³a siê curia Gerungi. Sceptycznie
natomiast odnios³a siê do koncepcji umocnienia osady wa³em obronnym. Nie jest jasne, zdaniem tej badaczki, które czêci wielocz³onowej osady mia³y byæ
tym umocnieniem chronione (M³ynarska-Kaletynowa 1986, s. 4459).
Prowadzone w latach 80. badania przy kociele
w. Jakuba, a wiêc w pobli¿u przeprawy i przy hipotetycznym najstarszym targu, nie podtrzyma³y
koncepcji wczesnej chronologii pocz¹tków osadnictwa lewobrze¿nego. Ods³oniête relikty zrêbowej
zabudowy datowano tam dopiero na 2. po³. XII w.
Dyskusja nad wynikami tych badañ poda³a tak¿e
w w¹tpliwoæ ufortyfikowanie osady rzemielniczohandlowej (Lasota, Piekalski 1988).
Istotne nowe elementy wnios³y wykopaliska prowadzone na ul. Piaskowej i na wschodniej krawêdzi pl. Nowy Targ, przeprowadzone przez Cezarego Bukê (2005) z zespo³em w latach 19992000.
Ratowniczy charakter badañ sprawi³, ¿e za³o¿ono
wówczas wy³¹cznie wykopy liniowe lokalizowane
zgodnie z projektem prowadzonej inwestycji, jednak ich du¿y zasiêg i przeciêcie nawarstwieñ do calca pozwoli³y zweryfikowaæ wiele wczeniejszych
ustaleñ, zw³aszcza dotycz¹cych chronologii przemian i rozwoju osadnictwa. Pocz¹tki zasiedlenia terenu datowano na okres znacznie póniejszy ni¿ proponowany przez Kamierczyka  na 4. æwieræ XII w.
Podstawê okrelenia chronologii tworzy³y daty den-
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drologiczne w po³¹czeniu z analiz¹ nawarstwieñ
kulturowych i ceramiki naczyniowej (Buko 2005a,
s. 186; Niegoda 2005, s. 79; Rzenik 2005, s. 99
105). Osi¹gniêciem tego etapu badañ jest te¿ próba
porównania i synchronizacji stratygrafii nawarstwieñ
z wykopów prowadzonych we wschodniej czêci
Starego Miasta od lat 60. Uzyskano w ten sposób
w³asn¹ koncepcjê przemian okolic pl. Nowy Targ
w XIII w., nawi¹zuj¹c¹ do przedstawionej niegdy
przez Hermanna Markgrafa (1881) tezy o wczesnej
lokacji miasta komunalnego w tej¿e strefie.
Poczynione przesuniêcia chronologii maj¹ raczej
stabilne podstawy i wnosz¹ istotne informacje do
naszej wiedzy o rytmie przemian osadnictwa lewobrze¿nego. Przedwczesne by³oby jednak na obecnym
etapie badañ wykluczanie sugerowanego przez Kamierczyka punktowego rozmieszczenia najstarszej
zabudowy, datowanej przez niego na wiek XI. W¹tpliwoci dotycz¹ zw³aszcza s¹siedztwa kocio³a w.
Wojciecha, który wzmiankowano jako istniej¹cy ju¿
w 1148 r. Na wczesne datowanie wskazuj¹ te¿ niektóre zabytki ruchome z towarzysz¹cego kocio³owi cmentarza.
Warto przy tym dodaæ, ¿e badania cmentarzy
z fazy protomiejskiej znalaz³y siê w tej chwili
w prze³omowym chyba momencie, zwiastuj¹cym
istotne zmiany interpretacyjne. Poszukiwalimy dot¹d we Wroc³awiu, siedzibie biskupstwa od roku
1000, cmentarzy przykocielnych, funkcjonuj¹cych
zgodnie z zasadami cura animarum (Piekalski 1991,
s. 6164). Jeli odkrywalimy cmentarz starszy od
znanego nam kocio³a, jak w wypadku fary w. El¿biety, to domylalimy siê istnienia w bezporednim
s¹siedztwie obecnoci kocio³a drewnianego, po
którym nie przetrwa³y czytelne relikty (Lasota, Piekalski 1996). Jeli groby przy kocio³ach w. Wojciecha i w. Marii Magdaleny jawi³y siê jako starsze od kocio³ów, to bylimy sk³onni przesuwaæ
wstecz chronologiê kocio³ów. Odkrycia grobów
z XIXII w. wzd³u¿ obecnej ul. Wita Stwosza, relatywnie daleko od kocio³ów w. Wojciecha i w.
Marii Magdaleny, zdaj¹ siê jednak wskazywaæ na
inne relacje grobów i wi¹tyñ oraz na inn¹ pozycjê
cmentarza w strukturze osadniczej (Czerner i in.
2000; Buko 2005a, s. 191192; tak¿e groby odkryte
przy ul. Krawieckiej przez P. Guszpita, znane mi
z autopsji). Poza krawêdzi¹ strefy zasiedlonej w fazie protomiejskiej, na terasie odrzañskiej otaczaj¹cej osadnictwo od po³udnia i po³udniowego zachodu, istnia³o nieregularnie rozplanowane pole cmentarne. Najstarsze groby powsta³y w XI w. we wschodniej czêci tego¿ pola, a najm³odsze, pochodz¹ce
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z pierwszych dziesiêcioleci XIII w., na krañcu zachodnim. Wydaje siê, ¿e topograficzna pozycja pola
cmentarnego wp³ynê³a na wybór miejsca pod budowê kocio³ów: w po³owie XII w. w. Wojciecha, na
prze³omie XII i XIII w. w. Marii Magdaleny i przed
po³ow¹ XIII w. w. El¿biety. Tak wiêc, parafrazuj¹c
termin cmentarzyska przykocielne, mo¿na by
wi¹tynie lewobrze¿nego Wroc³awia okreliæ jako
przycmentarne.
Podsumowuj¹c wyniki badañ wroc³awskiego
orodka protomiejskiego, prowadzone przez kilka
generacji historyków, historyków architektury i archeologów, mo¿na dostrzec jego nastêpuj¹ce cechy:
 Stanowi³ on zjawisko spo³eczne i osadnicze
odzwierciedlaj¹ce w³aciwe dla swego czasu potrzeby i uwarunkowania demograficzne, polityczno-prawne i ekonomiczne.
 W XII w., a g³ównie w 2. po³. tego stulecia, dosz³o do przyspieszenia rozwoju kompleksu osadniczego i jego gospodarczego potencja³u. Umocnienie i dynamiczny rozwój funkcji rzemielniczo-targowej wynika³y z procesów, jakie zachodzi³y w tym czasie w postkaroliñskiej strefie
Europy (Gawlas 2006). Powstanie i szybki rozwój tamtejszych miast zintensyfikowa³y dalekosiê¿n¹ wymianê handlow¹. Partnerami b¹d porednikami w tej dzia³alnoci na Wschodzie by³y
w³anie orodki protomiejskie, m.in. Wroc³aw.
Istotnym czynnikiem nasilaj¹cym rozwój gospodarczy Wroc³awia by³o tak¿e ufundowanie dwóch
du¿ych i aktywnych gospodarczo klasztorów.
 Topograficznym odbiciem koniunktury gospodarczej by³a intensyfikacja rozwoju osady lewobrze¿nej z kocio³em w. Wojciecha. Rozci¹ga³a siê ona od przeprawy na wyspê Piasek do kocio³a, a tak¿e wzd³u¿ Odry na zachód. Obok niej
pojawi³y siê dwa inne cz³ony osadnicze: identyfikowana z gmin¹ kupców ¿ydowskich osada
w strefie dzisiejszego Uniwersytetu i osada waloñska na po³udniowo-wschodnim obrze¿u aglomeracji.

 W sensie demograficznym lewobrze¿ne osadnictwo protomiejskie najpóniej od pocz¹tków
XIII w. tworzone by³o przez kilka gmin o nieznanym nam statusie prawnym, reprezentuj¹cych
kilka etnosów. ród³a pisane, a tak¿e przes³anki
ze róde³ archeologicznych wskazuj¹, i¿ byli to
gocie z Zachodu, przybyli tu w ramach zainicjowanej ju¿ w XI w. u wybrze¿y Atlantyku gospodarczej migracji na Wschód  Walonowie,
Niemcy i ¯ydzi.
 Cech¹ Wroc³awia jest brak cis³ej cezury miêdzy
funkcjonowaniem orodka protomiejskiego i miasta lokacyjnego. Transformacja do struktury w³aciwej miastom nowego typu mia³a charakter
przyspieszonego procesu. Regulacje prawne s³u¿y³y uporz¹dkowaniu i kontroli tego procesu
w warunkach znacz¹cej dominacji hegemona,
reprezentuj¹cego dynastiê l¹skich Piastów.
 W wietle obecnej wiedzy, opartej g³ównie na
ród³ach archeologicznych, mo¿na zaproponowaæ
do dyskusji tezê, zgodnie z któr¹ osada miejska
wokó³ obecnego Rynku powsta³a jako kolejny
cz³on istniej¹cej ju¿ policentrycznej struktury
osadniczej. Zajê³a ona w latach 20.30. XIII w.
teren wolny od zabudowy, po³o¿ony na zachód
i po³udniowy zachód od funkcjonuj¹cej osady ad
sancti Adalberti. Rozwijaj¹ca siê w pierwszych
dziesiêcioleciach XIII w. na po³udnie i na zachód
stara osada uzyska³a nowy koció³ parafialny pod
wezwaniem w. Marii Magdaleny, zastêpuj¹cy
wi¹tyniê w. Wojciecha, przekazan¹ w 1226 r.
dominikanom. Nowa gmina, zamieszkuj¹ca teren
wokó³ Rynku, jednoczona by³a w ramach nowo
utworzonej parafii w. El¿biety (Piekalski 2002b;
2005). Prawdopodobne jest, i¿ czynnikiem spajaj¹cym obie osady miejskie w jedn¹ strukturê
organizacyjn¹, prawn¹ i osadnicz¹ by³a umowa
lokacyjna z 1242 r. Akt ten mia³ istotne znaczenie dla zjawiska rozk³adu starej struktury policentrycznej i zast¹pienia jej zwartym, regularnym
planem miasta.

2. RELACJA WROC£AWIA DO SZLAKÓW DALEKOSIÊ¯NYCH
I DROGI WEWNÊTRZNE U SCHY£KU FAZY PROTOMIEJSKIEJ
Urbanizacja Europy rodkowowschodniej odbywa³a siê w ramach szerszego i z³o¿onego procesu
przemian gospodarczych i spo³ecznych, obejmowanego ostatnio przez historyków pojêciem komercjalizacji (Gawlas 2006, tam dalsza literatura). Polega³a ona na reorganizacji i zagêszczeniu sieci miejsc
centralnych, których istotn¹ funkcj¹ by³a nieagrar-

na gospodarka, pojmowana jako jeden z elementów
eksploatacji terytorium podporz¹dkowanego feudalnemu hegemonowi (por. Urbañczyk 2002). Poszczególne czêci kontynentu podlega³y temu procesowi
w zró¿nicowanym rytmie, przy istotnych dyferencjacjach jakociowych. Jednym z w¹tków badawczych rozpatrywanych w obrêbie problemu komer-
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cjalizacji kontynentu jest relacja dawnej strefy postkaroliñskiej, a wiêc starej Europy, do obszarów w³¹czonych w obrêb cywilizacji Zachodu w XXIII w.
Istotnym czynnikiem rozwoju centralnych orodków
miejskich by³y kontakty ponadregionalne, dokonuj¹ce siê przy wykorzystaniu sieci szlaków handlowych. W rozwa¿aniach historyków gospodarki Wroc³aw umieszczany jest w regionie sudecko-karpackim, obejmuj¹cym Czechy, l¹sk, Ma³opolskê, S³owacjê, Nizinê Panoñsk¹ i Siedmiogród. Do podstawowych dóbr tej strefy na poziomie wymiany
ponadregionalnej nale¿a³y kruszce cennych metali
 z³oto na S³owacji, w Siedmiogrodzie i na l¹sku,
srebro i o³ów w Czechach, na l¹sku i w Ma³opolsce, siedmiogrodzka mied, a tak¿e ma³opolska sól,
niektóre towary rolnicze i rzemielnicze, istotne
w obrocie tanich towarów ni¿szej jakoci (np. l¹skie i ma³opolskie sukno). Obszar ten, niezale¿ny od
podzia³ów etnicznych i zmieniaj¹cych siê granic
pañstwowych, wyró¿niony zosta³ przez Mariana
Ma³owista (1973, s. 625), a badania kontynuowane przez jego nastêpców przynosz¹ nowe wnioski
dotycz¹ce charakterystyki tej strefy, jej wewnêtrznych i zewnêtrznych relacji oraz roli w rozwoju
gospodarczym ca³ego kontynentu (Dygo 2006; Myliwski 2006).
Relacje regionu sudecko-karpackiego z innymi
strefami gospodarczymi realizowane by³y g³ównie
na osi wschódzachód; nie nale¿y przy tym zapominaæ o innych powi¹zaniach handlowych  z Pomorzem, stref¹ górnoniemieck¹  ani te¿ o gêstej sieci wymiany regionalnej (Kopiñski 2005, s. 2572).
Próbê analizy transeuropejskiego szlaku ³¹cz¹cego
wybrze¿e Atlantyku z Morzem Czarnym i przecinaj¹cego strefê sudecko-karpack¹ podj¹³ ostatnio Grzegorz Myliwski (2006). Chodzi tu o drogê okrelan¹,
przynajmniej na odcinku miêdzy Koloni¹ a Kijowem, jako via regia lub Hohe Weg (Myliwski 2006,
s. 254; 2009, s. 7481, tam dalsza literatura). Ustalenie czasu jej powstania, zasiêgu i zmian przebiegu we wczesnej fazie, a tak¿e intensywnoci wykorzystania nie jest ³atwe, nie tylko ze wzglêdu na ograniczenia ród³owe. Czynnikami wp³ywaj¹cymi na
sposób funkcjonowania szlaku by³y tak¿e: zmieniaj¹ca siê sytuacja gospodarcza poszczególnych orodków, topografia i kalendarz targów dorocznych,
nadawane przywileje i ograniczenia targowe. Henryk Samsonowicz (1973) przyjmuje, ¿e via regia formowa³a siê we wczesnym redniowieczu, a wzrost
jej znaczenia nast¹pi³ w wieku XIII, wraz z rozwojem orodków handlowych w Europie rodkowowschodniej. Wroc³aw zaznaczy³ siê na tym szlaku
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najpóniej w po³owie XII w. wiosennym targiem
w dekadê w. Wincentego, nadanym opactwu benedyktynów na O³binie w 1149 r. (M³ynarska-Kaletynowa 1986, s. 44, tam ród³a i dalsza literatura).
Zachodni punkt wyjcia szlaku umieszczany jest
w Brugii, gdzie towary z ziem polskich i z Rusi Czerwonej pojawi³y siê najpóniej w koñcu XIII w. Przesuwaj¹c siê znad Atlantyku na wschód, szlak przechodzi³ przez Akwizgran do Kolonii. W tym kluczowym orodku produkcji i wymiany obecnoæ kupców z ziem polskich potwierdzono nieco wczeniej,
w po³owie tego stulecia. O sta³ym i wzglêdnie intensywnym charakterze kontaktów handlowych
wiadczy ich regulacja w koloñskim prawie sk³adu
(Myliwski 2006, s. 253254). Dalsze istotne orodki
na niemieckim odcinku via regia to Frankfurt nad
Menem, Erfurt i Lipsk, sk¹d przez Budziszyn i Zgorzelec trasa dociera³a do Lubania. Na l¹sku mo¿na
by³o przejæ przez Boles³awiec i Chojnów lub przez
Z³otoryjê i Lwówek do Legnicy, a dalej przez rodê
do Wroc³awia (ryc. 1112). Z g³ównego orodka l¹ska trasa prowadzi³a na po³udniowy wschód do Brzegu i Opola, a nastêpnie przez Bytom, Bêdzin i Olkusz
do Krakowa. Na Ru mo¿na by³o dotrzeæ przez Wilicê, Sandomierz i Krzeszów. M³odsza odnoga
wiod³a ze stolicy Ma³opolski przez Bochniê, Tarnów,
Rzeszów i Przemyl do Lwowa (Myliwski 2006,
s. 254255). Znaczenie Kijowa na wschodnim krañcu szlaku wynika³o z mo¿liwoci wymiany ze stref¹
nadczarnomorsk¹, nadkaspijsk¹ i szeroko pojêt¹
stref¹ rodkowoazjatyk¹.
Sieæ dróg wewnêtrznych w aglomeracji protomiejskiej nie by³a efektem realizacji zamierzonego
wczeniej projektu. Jej obraz wynika³ raczej z wewnêtrznej topografii osadniczej i zwi¹zanej z ni¹
lokalizacji kocio³ów, a tak¿e z warunków geograficznych i przebiegu dróg zewnêtrznych. Umo¿liwia³y one codzienne po³¹czenia poszczególnych cz³onów osadniczych oraz ruch tranzytowy. Dodajmy, ¿e
tendencja taka dotyczy³a wszystkich policentrycznych orodków nale¿¹cych do pierwszego etapu
urbanizacji szeroko pojêtej Europy rodkowej (Piekalski 1999, s. 146158).
W wypadku Wroc³awia wêz³owym punktem po³¹czeñ wewnêtrznych by³a przeprawa przez Odrê.
Przekraczano j¹ w miejscu, gdzie rzeka rozlana by³a
w kilku korytach rozdzielonych wyspami, z których
najwiêksz¹ by³a wyspa Piasek. Trasa przeprawy
mija³a od zachodu Ostrów Tumski z grodem ksi¹¿êcym. Przed 1149 r. przynajmniej czêæ przeprawy
wiod³a przez drewniany most, kontrolowany zapewne przez opactwo augustianów na Piasku (M³ynar-
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Ryc. 11. Via regia, rekonstrukcja przebiegu. Rys. N. Lenkow
Fig. 11. Via regia, reconstruction. Drawing N. Lenkow

Ryc. 12. Wa¿niejsze drogi rodkowej czêci l¹ska w XIIIXIV w., wg M³ynarska-Kaletynowa 1986, s. 177
Fig. 12. Main routes of central Silesia in 13th14th c., M³ynarska-Kaletynowa 1986, p. 177
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Ryc. 13. Wroc³aw, Ostrów Tumski. Konstrukcja ulic w grodzie: A  ul. w. Idziego 2, wykop III, 1. po³. XI w.,
wg Kamierczyk 1995; B  ul. Kapitulna 4, 2. po³. XI1. po³. XII w., wg Bykowski i in. 2004
Fig. 13. Wroc³aw, Ostrów Tumski/Cathedral Island. Construction of streets in the stronghold: A  no. 2 w. Idzi St.,
trench III, c. 10001050, Kamierczyk 1995; B  no. 4 Kapitulna St., c. 10501150, Bykowski et al. 2004
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ska-Kaletynowa 1986, s. 38, tam przypisy do róde³
i komentarz). Tak¹ lokalizacjê przeprawy uzasadnia
tak¿e zasiêg strefy zasiedlonej na lewym brzegu
Odry. W schy³kowej fazie rozwoju aglomeracji
wczesnomiejskiej, a wiêc w koñcu XII i w pocz¹tkach XIII w., osadnictwo na lewym brzegu rzeki roz³o¿one by³o g³ównie wzd³u¿ dróg dalekosiê¿nych.
Szczególne znaczenie mia³ w tym wzglêdzie odcinek zawarty miêdzy mostem a kocio³em w. Wojciecha, wspólny dla dwóch najwa¿niejszych szlaków
 via regia i drogi z Wielkopolski do Czech. W tej
strefie mo¿emy domylaæ siê lokalizacji codziennego
lub cotygodniowego targu, dzia³aj¹cego na potrzeby lokalne najpóniej od pocz¹tków XIII w. (ryc. 10).
Wiêkszoæ badaczy sk³onna jest widzieæ go w s¹siedztwie mostu na Piasek (Markgraf 1881, s.
532534; M³ynarska-Kaletynowa 1986, s. 4950,
141; Piekalski 1999, s. 121). Trzeba jednak wyranie powiedzieæ, ¿e nie dysponujemy w tej chwili
ród³ami umo¿liwiaj¹cymi jego wyrane wskazanie.
Droga wiod¹ca z osady na po³udnie, za koció³ w.
Wojciecha i towarzysz¹cy mu cmentarz, rozdziela³a siê na dwa szlaki: na po³udnie do Czech i na po³udniowy wschód do Krakowa. Przy szlaku do Krakowa, czyli na trasie via regia, za³o¿ono osadê tkaczy waloñskich. Ze róde³ XIII-wiecznych wiemy,
¿e ten odcinek okrelany by³ jako platea gallica lub
platea romanorum, a z lat 13151316 pochodzi informacja okrelaj¹ca go jako pons lapideus, a wiêc
drogê brukowan¹ (M³ynarska-Kaletynowa 1986,
s. 5966, zob. te¿ Goliñski 2007; Konczewska,
Piekalski 2007; S³oñ 2007). Przy drodze na po³udnie natomiast powsta³ koció³ w. Marii Egipcjanki
z towarzysz¹c¹ mu lun¹ zabudow¹ datowan¹ ród³ami archeologicznymi na pierwsze dziesiêciolecia XIII w. Zabudowa ta wyznacza³a po³udniowy
kraniec osady ad sancti Adalberti.
Zasiêg warstw osadniczych z prze³omu XII i XIII w.
pozwala wnioskowaæ, ¿e od przeprawy odrzañskiej
przy obecnym mocie Piaskowym via regia prowadzi³a na zachód nad Odr¹ do osady ¿ydowskiej i zlo-

kalizowanej w jej pobli¿u karczmy Birvechnik
(M³ynarska-Kaletynowa 1986, s. 112), dalej, ju¿
poza civitas Wratislaviensis, przez osady Sokolniki, Szczepin z kocio³em w. Miko³aja i Na Bytyniu
z karczm¹.
Niektóre z ulic protomiejskiego Wroc³awia mia³y umocnion¹ nawierzchniê drewnian¹. Dotyczy
to g³ównie ci¹gów komunikacyjnych i niewielkich
placów w obrêbie grodu na Ostrowie Tumskim,
a w niewielkim stopniu ulic na lewym brzegu rzeki
(zob. Kamierczyk 1966, s. 2324). Tworzy³y je legary u³o¿one przykrawêdnie wzd³u¿ biegu ulicy, na
których uk³adano poprzecznie masywne dranice (ryc.
13AB). Stosowano do tego drewno dêbowe, czêsto z rozbiórki. W przypadku dwu dobrze przebadanych odcinków potwierdzono wykorzystanie budulca z rozbieranych b¹d przebudowywanych odcinków wa³u obronnego. Szerokoæ ulic wynosi³a do
2,5 m, ale potwierdzono tak¿e znacznie wê¿sze ci¹gi komunikacyjne i umocnione przejcia miêdzy budynkami (Kamierczyk 1995; Bykowski i in. 2004,
s. 120).
Umocnion¹ k³adkê dla pieszych z pocz¹tków
XIII w. zarejestrowano w ul. Szewskiej, przy naro¿u
z pl. Nankera. Przebiega³a ona skonie do obecnego ci¹gu ulicy. Umo¿liwia³a przejcie po podmok³ym
w tym miejscu gruncie. Zapadaj¹c¹ siê w pod³o¿e
drewnian¹ konstrukcjê osuszano przez wysypanie
piaskiem.
Wiêkszoæ ci¹gów komunikacyjnych aglomeracji wczesnomiejskiej pozostawa³a jednak bez umocnienia nawierzchni. Tak¹ formê musia³a mieæ tak¿e
g³ówna ulica osady lewobrze¿nej, powsta³a na
wspólnym odcinku obu szlaków dalekosiê¿nych,
³¹cz¹ca przeprawê przez Odrê z kocio³em w. Wojciecha. Badania wykopaliskowe nie wykaza³y tam
ladów umocnienia, a jej przebieg potwierdza dopiero regularna zabudowa drewniana z 2.3. dziesiêciolecia XIII w. (Niegoda 2005, s. 7071).
J.P.
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