IV. ULICE PÓNOREDNIOWIECZNEGO WROC£AWIA
W WIETLE RÓDE£ PISANYCH
Obok funkcji pe³nionej przez ulicê w uk³adzie
drogowym miasta o jej wygl¹dzie, jakoci, randze
(czêsto i nazwie) decyduj¹ mieszkañcy, ich potrzeby przestrzenne, komunikacyjne, mo¿liwoci finansowe, wykonywane zawody i odzwierciedlaj¹ca te
czynniki zabudowa dzia³ek (st¹d np. sama lokalizacja ulicy nie przes¹dza o jej frontowej  reprezentacyjnej, czy zatylnej  gospodarczej funkcji).
Stan ten przenosi siê równie¿ na obszar przed domami, na nawierzchniê i infrastrukturê ulicy, któr¹
u¿ytkuj¹, zu¿ywaj¹, ale przede wszystkim dosto-

sowuj¹ do swych oczekiwañ okoliczni posesjonaci. Rada tylko chroni przestrzeñ publiczn¹ poprzez
ustawodawstwo, nadzór i udzia³ w dzia³aniach
maj¹cych na celu utrzymanie funkcjonalnoci ulic
oraz znajduj¹cych siê na nich urz¹dzeñ. Tote¿: eyn
izcelich Burger sal den Wec und dy Brucke vor syme
Huze besseren und den Mist uzvuren noch der Stat
Gebot (statuty widnickie z 1328 r.  Tzschoppe,
Stenzel 1832, s. 524, nr 135, § 33), co uznajemy
za motto niniejszego studium.

1. NAWIERZCHNIE STA£E
Do specyfiki wroc³awskiego nazewnictwa ulicznego nale¿a³o pojawienie siê kilku nazw zawieraj¹cych cz³on -brücke w miejsce zwyk³ego -gasse.
Wyró¿nienie takie w redniowieczu dotyczy³o
dwóch równoleg³ych ulic biegn¹cych ku Odrze4,
Szewskiej  Schuhbrücke (najczêciej na odcinku
od ul. w. Wojciecha do Kotlarskiej, rzadziej na
ca³ej d³ugoci), i Kuniczej  Schmiedebrücke (od
Rynku do Kotlarskiej, rzadko dalej), oraz prostopad³ej do nich Kunierskiej  Körßenbrücke, pocz¹tkowego, przyrynkowego odcinka ul. O³awskiej
(do Szewskiej, najdalej do £aciarskiej). Ju¿ na d³ugo przed epok¹ badañ wykopaliskowych wymienione nazwy zinterpretowano jako wywodz¹ce siê
od konstrukcji nawierzchni, na tyle charakterystycznych i trwa³ych, ¿e najwidoczniej odró¿niaj¹cych owe ulice-mosty, biegn¹ce po domniemanie grz¹skim gruncie, od wszystkich pozosta³ych
4

Albo trzech, gdyby wzi¹æ pod uwagê u¿ycie takiego rodzaju nazwy w 1369 r. w odniesieniu do ul. Odrzañskiej
(Odergasse): Odirbrucke. Jej nieprzyjêcie siê t³umaczyæ
mo¿na potrzeb¹ jasnego odró¿niania ul. Odrzañskiej od
mostu odrzañskiego, choæ oczywicie wszystko braæ siê
mog³o z jakiego nieporozumienia.

w miecie (Markgraf 1896, s. 185). Taka przenikliwoæ badaczy nie by³a zreszt¹ dziwna, kiedy
w s¹siedniej Polsce drewniane chodniki (trotuary)
przy ziemnych nawierzchniach ulic i placów utrzyma³y siê w niektórych miasteczkach do XIXXX w.
(Pó³æwiartek 2004, s. 350354). Niestety, chronologia funkcjonowania konstrukcji wroc³awskich pozostaje nieuchwytna. Wszelkie nazwy ulic ukute
przed po³ow¹ XIV w. pojawiaj¹ siê niejako automatycznie ju¿ w pierwszej ksiêdze ³awniczej za³o¿onej w 1345 r.: Schubrucke, Smedebrucke,
Kursinbrucke (A.m.Wr., nr 611, dawny G 1,1,
k. 1v, 4, 11). Specyfika zachowanych róde³ wczeniejszych powoduje, ¿e wzmianki o wroc³awskich
ulicach sprzed podanej daty s¹ sporadyczne i zupe³nie przypadkowe. W konsekwencji tego nie wiemy, na jak d³ugo przed 1345 r. ul. Szewsk¹, Kunicz¹ i Kuniersk¹ zaczêto odró¿niaæ od pozosta³ych, niemaj¹cych mostów, a zwa¿ywszy d³ugie
trwanie nazw (czego najlepszym dowodem s¹ ulice ¯ydowskie, funkcjonuj¹ce setki lat w miastach,
gdzie od XIV czy XV w. nie by³o ¯ydów), nie wiemy nawet, czy mosty owe w momencie debiutu
wspomnianych ulic w ród³ach pisanych jeszcze
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funkcjonowa³y. Nie da siê te¿ przekonuj¹co wyt³umaczyæ, dlaczego ul. Szewska i Kunicza swe historyczne cz³ony nazw zachowa³y a¿ do 1945 r., a wiêc ponad 600 lat.
Dwuznacznoæ ród³owego okrelenia most
(pons, brucke), mog¹cego odnosiæ siê  niezale¿nie
od zastosowanego budulca, drewna lub kamienia 
zarówno do przeprawy mostowej, jak i do konstrukcji nawierzchni drogi (ulicy), nie pozwala na prawid³owe przyporz¹dkowanie wiêkszoci najstarszych wzmianek o inwestycjach czynionych przez
w³adze komunalne Wroc³awia przy tak okrelanych
obiektach. Wyj¹tek stanowi¹ tylko te zapiski, w których pojawi³y siê dodatkowe okrelenia lub rozwiniêto ich kontekst, umo¿liwiaj¹c tym samym identyfikacjê przedmiotu wydatków z kasy miejskiej.
Analogiczna dwuznacznoæ odnosi siê do zdefiniowania budowniczego takowego mostu, okrelanego mianem pontifex albo bruckener, który móg³by
byæ zarówno specjalist¹ w zakresie wznoszenia konstrukcji in¿ynieryjnych, jak i brukarzem, z tym zastrze¿eniem, i¿ z regu³y chodzi³o o mistrza kieruj¹cego pracami, do których zatrudniano przedstawicieli ró¿nych zawodów.
Podniesiony problem zilustrujmy konkretnymi
przyk³adami z najstarszej ksiêgi rachunków miejskich, gdzie niemal sta³¹ pozycj¹ odnotowywan¹ po
stronie wydatków by³o de pontibus, a wiêc nak³ady
ponoszone na nieokrelone mosty. Za rok 1303
wynios³y one 30,75 grzywny, za 1304  25,33 grzywny (CDS 3, s. 13, 15), co stanowi³o wzglêdnie wysokie kwoty, jakkolwiek szersze ich zestawienie
i porównanie jest niemo¿liwe z uwagi na zwyczajowe ³¹czenie w rachunkach rozmaitych inwestycji
w jedn¹ grupê, dla której ujawniano tylko ³¹czn¹
sumê nak³adów. Przyk³adowo w rozliczeniu za rok
1340 po³¹czono rodki wydane na budowê mostów,
dróg, piwnic, bram, za [...] wynagrodzenie kowali,
cieli i mociarzy (ad edificia pontium, viarum,
cellariorum, valvarum, pro [...] precio fabrorum et
carpentariorum et pontificum  CDS 3, s. 67).
Oczywicie, w takim zestawieniu mo¿liwoci interpretacji poszczególnych sk³adników pozostaj¹ szerokie. O tym, ¿e wród nich kryæ siê mog³y nak³ady
na prawdziwe mosty, a wiêc budowle z definicji
kosztowne, znajdujemy przyk³ady, pocz¹wszy od
roku 1300 (CDS 3, s. 6)5.
Jak wspomniano, niekiedy kontekst pozwala
wskazaæ budulec mostu, choæ sama jego znajo5
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Gdzie pons S. Nicolai, a wiêc most przed jedn¹ z bram
w. Miko³aja, i Zogebrucke, czyli most zwodzony.

moæ nie przes¹dza o przeznaczeniu obiektu. Skoro
w rozliczeniu za 1302 r. pojawiaj¹ siê 43 grzywny
na mosty i cieli (summa pontium, carpentariorum
43 marc.  CDS 3, s. 12), mo¿emy domylaæ siê
zwi¹zku obu sk³adników  ciele wznosiliby mosty drewniane, ka¿dego branego tu pod uwagê rodzaju, pod warunkiem ¿e ich konstrukcja by³a na tyle
solidna, i¿ wymaga³a zastosowania technik ciesielskich. W podobnym, nieokrelonym kontekcie mosty kamienne pojawiaj¹ siê w rachunkach znacznie póniej ni¿ te domniemanie drewniane, poniewa¿ dopiero w po³owie XIV w. I tak w rozliczeniu
za rok 1350 uwzglêdniono wydatki na mosty i za
kamienie na mosty (super pontes, pro lapicidibus ad pontes), a za lata 1354 i 1356  za mosty
drewniane i kamienne (super pontes ligneos et
lapideos, ad pontes ligneos et lapideos), co tylko wskazuje, ¿e niezale¿nie od budulca w bud¿ecie
miejskim zaliczano je do jednej grupy (CDS 3, s. 79,
85, 88).
Zachowane przyk³ady bardziej rozbudowanej
ksiêgowoci rachunkowej z nieco póniejszego okresu w zasadzie nic do rozwi¹zania podniesionej dwuznacznoci nie wnosz¹. W 1386 r. zanotowano wydatki na mosty: NMP, w kierunku Olenicy i Lenicy, w kierunku Psiego Pola i Trzebnicy, drewniane
i kamienne (super pontibus b. Virginis, versus
Olsnam et Lesnam, versus Hunsfeld et Trebnitz ligneos et lapideos  CDS 3, s. 117), sporód których
tylko co do pierwszego mo¿emy byæ pewni, i¿ oznacza³ przeprawê odrzañsk¹ (most Piaskowy), gdy pozosta³e odnosiæ siê mog³y tak do przepraw, jak i do
sta³ych konstrukcji nawierzchni na drogach wybiegaj¹cych z Wroc³awia ku wspomnianym miejscowociom. W 1387 r. nak³ady na mosty kamienne i drewniane rozdzielono. W odnosz¹cej siê do tych pierwszych pozycji super pontes lapideos kilkakrotnie
wyszczególniono takie sk³adniki, jak bruckener
(bruckner) albo pontifex (a nawet szczegó³owiej:
bruckner [...] super labore versus Trebnicz, czyli
nale¿ne mu wynagrodzenie za prace w kierunku
Trzebnicy), furmani i ich pracownicy, ró¿ni pracownicy oraz budulec  kamienie. W pozycji super pontes ligneos uwzglêdniono za wyp³aty cielom, na budulec  pro scilindriis super pontem Sti.
Vincencii, czy na obiekt  super thorhus, na dom
bramny (CDS 3, s. 135136). Po³¹czenie interesuj¹cego nas budowniczego mostów akurat z pozycj¹
odnosz¹c¹ siê do mostów kamiennych nie przes¹dza jednak o zakresie jego kompetencji. W tym
samym, 1387 r. osobno odnotowano, i¿ bruckener
(bruckner) odbiera³ wynagrodzenie za ró¿ne mo-
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sty, po³o¿one na drogach prowadz¹cych w ró¿nych
kierunkach, bez uszczegó³owienia ich budulca (CDS
3, s. 137138). (Ju¿ w 1299 r. za pontifex wystêpowa³ jako wspó³wykonawca pewnej grobli lub wa³u
ko³o Nowego Miasta, co dodatkowo komplikuje
wiedzê na temat jego kompetencji. Na dodatek, pocz¹wszy od rozliczeñ za 1342 r., w dziale budowlanym rachunków pojawiaj¹ siê wydatki na stratoribus. Wychodz¹c od strata  droga publiczna, wydawca rachunków, C. Grünhagen, w owych stratores
widzia³ robotników drogowych6). W 1444 r. wydatki na drewniane mosty (super pontes ligneos)
wynios³y ponad 112,5 grzywny, na kamienne mosty (super pontes lapideos) za 19,75 grzywny,
czyli wielokrotnie mniej, jakkolwiek jakie kamienie stanowi³y osobn¹ pozycjê rachunków, a wród
nich kryæ siê móg³ tak¿e interesuj¹cy nas budulec
(A.m.Wr., nr 1148, dawny K 31, k. 1919v). W 1467
r. wydatki na drewniane mosty ograniczono do
zaledwie ok. 4,75 grzywny, kiedy na kamienne drogi i kamienie (super stratis lapideis et lapidibus)
wydano 19,5 grzywny (A.m.Wr., nr 1149, dawny K
32, s. 2323v).
Dziêki u¿yciu zacytowanego zwrotu o kamiennych drogach, który chyba przypadkowo pojawi³
siê w miejsce niemal formularzowego wyra¿enia
o takowych mostach, dochodzimy wreszcie do odpowiedzi na podstawowe pytanie: sk¹d w ogóle wiemy, i¿ przedmiotem nak³adów komunalnych by³y
drewniane i kamienne nawierzchnie dróg (ulic) oraz
¿e takowe mieci³y siê w ród³owym pojêciu mostów? Oprócz cytowanej, kluczowe w tym wzglêdzie okazuj¹ siê jeszcze raptem dwie zapiski, w rozliczeniach rajców za lata 1352 i 1355. Za pierwszym
razem odnotowano wydatki na kamienie i mociarzy [brukarzy] na targu [placu] Solnym (pro lapidibus et pontificibus in foro salis), za drugim za 
na mosty drewniane i kamienne na targu Rybnym
(ad pontes ligneos et lapideos in foro piscium),
który znajdowa³ siê na Rynku (CDS 3, s. 81, 86).
Obie zapiski, podkrelmy, nie by³y przy tym niczym
wiêcej ni¿ bardziej szczegó³ow¹ wersj¹ cytowanych
wy¿ej ogólnikowych not o mostach drewnianych
i kamiennych, pojawiaj¹cych siê w rachunkach, pocz¹wszy od rozliczenia za 1350 r. Zakres ich wszystkich móg³ byæ wiêc podobny, odnosi³y siê do prac
nad wyposa¿eniem w nawierzchniê sta³¹ przynajmniej czêci przestrzeni publicznej na centralnych
placach miasta, wydzielonej do celów handlowych.
6

CDS 3, s. 3, 69. Klasyczne rozumienie s³owa strator jest
zupe³nie inne, np. parobek stajenny, masztalerz.

Pozostaje zatem pytanie, czy w podobny sposób
miasto finansowa³o budowê nawierzchni ci¹gów komunikacyjnych (ulic). W wypadku mostów drewnianych nie jestemy tego pewni. W znaczeniu niebudz¹cym w¹tpliwoci rachunki operuj¹ bowiem tylko pojêciem dróg kamiennych, pojawiaj¹cym siê
przy tym znacznie wczeniej ni¿ takowe mosty.
Ju¿ w rozliczeniu wydatków za rok 1338 pada suma
ponad 42,5 grzywny przeznaczona na budowê mostów, dróg kamiennych (in edificiis pontium, viarum lapidearum 42 marc. 17 scot.  CDS 3, s. 65).
Podobnie w 1387 r. wydatkowano super steynweg
ante valvam Rutenensem  na kamienn¹ drogê
przed bram¹ Rusk¹ (CDS 3, s. 137). Jednak pojêcie droga (via, weg) zasadniczo nie by³o stosowane
w ród³ach na okrelanie miejskich ci¹gów ulicznych
wewn¹trz murów, dla których rezerwowano terminy platea i gasse. Co wiêcej, z wielu miast przytoczyæ mo¿emy przyk³ady brukowania i wskutek
tego nazywania kamiennymi drogami nie ulic, ale
niektórych dróg wylotowych na obszarze przedi podmiejskim, niszczonych szczególnie intensywnym ruchem, czy te¿ biegn¹cych po terenie grz¹skim
lub podmok³ym (np. na wroc³awskim prawobrze¿nym O³binie kamienna grobla, czyli ci¹g obecnej
ul. Jednoci Narodowej). Oczywicie, w cytowanym, jedynym konkretnym przypadku brukowania
ze rodków komunalnych drogi przed bram¹
Rusk¹ (nale¿¹c¹ do wewnêtrznego pasa fortyfikacji) chodzi³o nie o przedmiecie, ale o obszar ródmiejski. Byæ mo¿e oznacza³o to objêcie inwestycj¹
tylko krótkiego odcinka ulicy, na samym dojedzie
do bramy, lub takiego¿ odcinka w¹skiego  w³aciwej nawierzchni pasa ruchu prowadz¹cego w g³¹b
bramy7.
Wzmianki pochodz¹ce z innych wspó³czesnych
róde³, jakkolwiek przynosz¹ wa¿ne fakty jednostkowe, nie przybli¿aj¹ nas do rozpoznania zakresu
inwestycji drogowych finansowanych z bud¿etu
komunalnego. S³ynna umowa miêdzy gminami
miejsk¹ i ¿ydowsk¹ z 1314/1315 r. o wyznaczeniu
przebiegu granicy cmentarza ¿ydowskiego poza
murami, przed zewnêtrzn¹ bram¹ O³awsk¹, zawiera punkt o sporz¹dzeniu i przejêciu przez gminê
¿ydowsk¹ po³owy  mediam partem [czyli, inaczej mówi¹c: o wspó³w³asnoci z gmin¹ miejsk¹]
lapidei pontis, qui se extendit ab orto olim Philippi
7

Nieu¿ycie nazwy w³asnej ca³ego ci¹gu ulicznego (ul. Ruska) niestety nie stanowi tu przemawiaj¹cego za nasz¹ tez¹
argumentu, gdy¿ ca³y zewnêtrzny odcinek tej ulicy w ówczesnych ksiêgach miejskich okrelano po prostu jako miejsca le¿¹ce przed bram¹ Rusk¹.
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Gallici felicis memorie vsque ad primum angularem
lapidem (BUb, nr 101). Ten¿e most kamienny,
ci¹gn¹cy siê na przestrzeni (opisanej wczeniej jako
niewielka, skoro ogród Filipa le¿a³ ko³o granicy
miasta) wyznaczanej przez konkretny ogród i kamieñ
graniczny, zwyk³o siê rozumieæ jako brukowany
odcinek drogi wybiegaj¹cej z miasta ku kocio³owi
w. Maurycego (obecna ul. Traugutta)8. Zupe³nie
przypadkowa notka umieszczona w ksiêdze radzieckiej Laurentius nudus informuje o zamiarze brukowania w 1376 r. Nowego Targu (a wiêc znów przestrzeni handlowej, jak by³o to w wypadku pl. Solnego i Rynku). Niestety, niemo¿noæ odczytania
koñcówki kluczowego wyrazu w tym¿e zdaniu nie
pozwala orzec o przyczynie umieszczenia jej wród
zapisek strze¿onych autorytetem rady9. Oko³o 1406 r.
wybrukowaæ miano ca³y Piasek  pod czym próbuje siê rozumieæ jedynie g³ówny szlak drogowy, ³¹cz¹cy poprzez wyspê przeprawy mostowe z lewego na
prawy brzeg Odry  a kosztami przedsiêwziêcia
wspó³obci¹¿ono mieszkañców domów klasztornych,
dot¹d wymykaj¹cych siê fiskusowi komunalnemu
(Klose 1847, s. 288; Seifert 1938, s. 45)10.
Przynajmniej teoretycznie tego rodzaju inwestycje mia³y ju¿ w tym czasie bardzo d³ug¹ tradycjê, siêgaj¹c pocz¹tków istnienia samorz¹du miejskiego.
Zacznijmy od przywileju Henryka IV z 31 XII 1271 r.,
skierowanego do mieszczan wroc³awskich. Ksi¹¿ê zezwoli³ im, czyli gminie, na budowê 16 ³aw chlebowych, z których czynsze przeznaczyæ mieli na
budowê i utrzymanie mostów (volentes, ut omnem
censum de hiis prouenientem perpetuo recipiant et
in opus et facturam poncium redigant et conuertant
 BUb, nr 37; SUb 4, nr 153). Takiej dwuznacznoci, co do przedmiotu troski spo³ecznoci komunalnej, pozbawiony jest ju¿ kolejny interesuj¹cy nas
przywilej Henryka IV, skierowany do tych samych
odbiorców 28 IX 1273 r. W punkcie przyznaj¹cym
8

9

10
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Jak wykaza³a M. M³ynarska-Kaletynowa (1986, s. 6567),
jest mo¿liwe, i¿ w³anie ten odcinek drogi to pons sancti
Mauritii, wzmiankowany ju¿ w 1226 r., bez przes¹dzania
oczywicie o kamiennej, a nie drewnianej nawierzchni
w XIII w.
A.m.Wr., nr 636, dawny G 4, s. 356: Nota: Cum IIII C virgis est Nouumforum lapidibus pontificandum admin... [?],
czyli: z 400 prêtami ma byæ Nowy Targ brukowaniem kamieniami zmniejszony lub wsparty (w zale¿noci od tego,
czy chodzi³o o adminuo  umniejszyæ, czy adminiculo 
podpieraæ).
Bior¹c pod uwagê spór o jurysdykcjê nad wysp¹, mo¿na
uznaæ, ¿e inwestycja mog³a byæ tylko pretekstem do wymuszenia na opactwie kanoników regularnych zgody na opodatkowanie mieszkañców jego jurydyki (zob. Herrmann
1941, s. 48, 59; Goliñski 1997, s. 239240).

prawo do inonghe, tj. ci¹gania op³at za przyjêcie
do cechu, nakazano, by 1/3 pochodz¹cych z nich
wp³ywów by³a przeznaczona na budowê mostów
i dróg obok i na zewn¹trz murów miejskich i na inne
koniecznoci (ad constructionem poncium et viarum iuxta et extra muros ciuitatis eiusdem ac ad alias
necessitates  BUb, nr 42; SUb 4, nr 209). Tym
razem pewne jest wiêc, i¿ znaczenie terminów
most i droga nie pokrywa³o siê, przynajmniej
za te ostatnie bieg³y obok / przy / wzd³u¿ (iuxta)
murów, ale nie wewn¹trz miasta, czyli nie by³y zwyk³ymi ulicami. Do dwuznacznoci powrócono za to
w przywileju Henryka VI z 27 VII 1328 r., w którym
ksi¹¿ê doda³ gminie do przekazanego ju¿ przez jego
poprzedników czynszu dziedzicznego ze Starego
Miasta, przeznaczonego ad strvcturam sev poncium
reparacionem, taki¿ czynsz z Nowego Miasta, identycznie maj¹cy jej s³u¿yæ do naprawy i budowy
mostów (pro reparacione et structura poncium 
BUb, nr 136).
Przynajmniej z punktu widzenia w³adzy ksi¹¿êcej sprawa budowy i utrzymania mostów powinna by³a wiêc pozostawaæ przedmiotem troski spo³ecznoci miejskiej, reprezentowanej przez organ
zarz¹dzaj¹cy wspomnianymi, przekazanymi dochodami ksi¹¿êcymi. Ale nie wiadczy to bynajmniej
o zainteresowaniu w³adcy akurat nawierzchni¹ ulic
wewn¹trz murów. Tam stan po¿¹dany mo¿na by³o
wyegzekwowaæ metodami administracyjnymi, i to
tylko w razie gdyby zawiod³y dzia³ania samych najbardziej zainteresowanych  mieszkañców domów
przy tych¿e ulicach. Utwardzona kamieniami przestrzeñ przydomowa mia³a swoj¹ konkretn¹ wartoæ.
Nieprzypadkowo wród pierwszych mieszczañskich
dyspozycji maj¹tkowych uwiecznionych w ksiêdze
³awniczej za³o¿onej w 1345 r. znalaz³ siê zapis dotycz¹cy praw w³asnoci do pewnej dzia³ki (hofstat)
i le¿¹cego wokó³ bruku (steinbrucke). Usytuowana by³a ona na rogu naprzeciwko bramy NMP, czyli, jak mo¿na siê domylaæ, w wid³ach ruchliwych
ulic prowadz¹cych od tej¿e bramy w g³¹b miasta 
s¹ to obecnie ul. Piaskowa i pl. Nankiera (A.m.Wr.,
nr 611, dawny G 1,1, k. 7v). Skoro, jak dowodz¹
cytowane dokumenty, od lat 70. XIII w. koniecznoci¹ sta³o siê przyznawanie miastu kolejnych, specjalnych róde³ dochodów na pokrycie inwestycji
drogowo-mostowych, w³adcy chodziæ musia³o o tê
czêæ przestrzeni publicznej, do której nikt siê nie
przyznawa³, na któr¹ nikt nie chcia³ ³o¿yæ. Tak wiêc,
jeli w ród³ach konkretyzowano przedmiot troski
o mosty i drogi, id¹c za potrzebami bie¿¹cymi, wskazywano na miejsca poza miastem, jak w przywileju
Jana Luksemburskiego z 1 IX 1331 r., zezwalaj¹cym

2. PRZEPISY I S£U¯BY PORZ¥DKOWE

radzie na ci¹ganie z ka¿dego wje¿d¿aj¹cego lub
zbli¿aj¹cego siê do miasta wozu op³aty w wysokoci denara na naprawê dróg przed murami (pro
melioracione et reparacione stratarum et viarum pre
muris ciuitatis Wratizlauiensis existencium  BUb,
nr 141). A przecie¿ wozy te w jednakowy sposób
zu¿ywa³y nawierzchniê, tak przed, jak i za murami.
Z horyzontu naszych obserwacji umyka³ dot¹d
jeszcze jeden, szczególny, bo religijny wymiar indywidualnej troski o drogi publiczne, a raczej 
w domyle  o podró¿nych z nich korzystaj¹cych.
Charakterystyczne w tym wzglêdzie pozostaj¹
XIV-wieczne dyspozycje maj¹tkowe mieszczan,
sygnalizuj¹ce najwyraniej aktualne potrzeby. Kiedy np. pewna Marusch w 1362 r. zapisa³a w testamencie mê¿owi Michilowi Vogil ca³y swój maj¹tek,
wy³¹czy³a zeñ 2 grzywny, które ma³¿onek winien by³
daæ czu wegin vnd czu stegyn, a wiêc na drogi
i cie¿ki (lub k³adki). Natomiast Niclos Lemberg

w 1357 r. przekaza³ rajcom posesjê po innym wroc³awianinie Tilu Pomir, polecaj¹c, aby pochodz¹ce
z niej czynsze sz³y na brucken, stegen vnd wegen
bessern  ulepszanie mostów, cie¿ek i dróg, w charakterze wieczystej fundacji (zelegerethe) (A.m.Wr.,
nr 612, dawny G 1,2, k. 2, 156v). Jak widaæ, mo¿na
by³o zarówno nie precyzowaæ drogi, któr¹ przeznaczone rodki mia³y iæ do wykonawców prac, jak
i wyranie wskazaæ na radê miejsk¹ jako najlepszego inwestora. Na wyci¹gniêcie z tego drugiego rozwi¹zania dalej id¹cych wniosków nie pozwala jednak nasza zasadnicza niewiedza co do tego, gdzie
czynione mia³y byæ zlecone prace, wewn¹trz czy
poza murami. Wariant zewnêtrzny mia³by przy tym
lepsze uzasadnienie w pobo¿nych motywacjach darczyñców; znamy sk¹din¹d wroc³awianina czyni¹cego wspó³czenie z wymienionymi zapis na drogê do
Trzebnicy.

2. PRZEPISY I S£U¯BY PORZ¥DKOWE11
Wród zasadniczych funkcji rady, jako w³aciwego organu samorz¹dowego miasta, znajdowa³o siê
ustawodawstwo porz¹dkowe czy, szerzej mówi¹c,
policyjne, a wiêc porz¹dkowo-sanitarno-obyczajowe. Przepisów, niekoniecznie spisywanych, wydawanych w tych¿e kwestiach spodziewaæ siê mo¿na
ju¿ u zarania istnienia samorz¹du. Doskona³y tego
przyk³ad znajdujemy w pouczeniu udzielonym przez
rajców i ³awników widnickich ksiêciu i mieszczanom Raciborza 7 II 1293 r. Mowa tam m.in. o jurysdykcji rady w stosunku do ka¿dego, kto nie naprawia drogi lub mostu (qui viam vel pontem non
emendaverit), czy te¿ o takich, którzy pozostawiaj¹c mierzwê (fimum), maj¹ do wyboru usuniêcie
jej w ci¹gu trzech dni lub odpowiedzialnoæ przed
rad¹ (Tzschoppe, Stenzel 1832, s. 421, nr 91,
§ 1314; SUb 6, nr 90). Warto przy tym podkreliæ,
¿e cytowany akt pochodzi z orodka znacznie
opónionego w stosunku do Wroc³awia w chronologii rozwoju ustroju komunalnego. Stopniowe
zwiêkszanie zakresu poruszanych spraw w tematyce miejskich wilkierzy w XIV w. by³o konsekwencj¹
samego rozwoju rad, z biegiem czasu roszcz¹cych
sobie prawo do omnipotencji. W czasach nowo¿ytnych mno¿one przepisy porz¹dkowe sta³y siê tak¿e
instrumentem typowej dla epoki i protestanckich
miast tendencji do intensyfikacji w³adzy oraz spo11

Szeroki kontekst dla niniejszych wywodów czytelnik znajdzie w KHKM, R. 53 (2005), nr 34: numer specjalny dotycz¹cy problematyki oczyszczania miast, oprac. E. Kizik.

³ecznego dyscyplinowania zgodnie z boskimi nakazami (Weber 1996, s. 233239)12. Inn¹ oczywicie kwestiê stanowi³y mo¿liwoci egzekucji zbyt
drobiazgowego prawa, zw³aszcza w redniowieczu,
wobec systemowej s³aboci s³u¿b podleg³ych radzie.
Pierwsze znane przepisy odnosz¹ce siê do eksploatacji ulic, jako przestrzeni wspólnej, pojawiaj¹
siê w najstarszych zabytkach wroc³awskiego ustawodawstwa lokalnego. We wpisanym do tzw. katalogu rady wyci¹gu ze statutów uchwalonych przez
zgromadzenie mieszczan miêdzy 1300 a 1315 r. znalaz³ siê punkt mówi¹cy: Qui fimum ante domum
ponent, nisi statim secunda die deducant, dabit scotum (BUb, s. 253, nr 2; Klose 1847, s. 192). Czyli:
kto pozostawi mierzwê przed domem i nie wyniesie jej nastêpnie na drugi dzieñ, p³aci karê skojca.
Rodzi siê tu oczywicie pytanie o przyczyny pozostawiania owego fimum przed domem. Domylnych
odpowiedzi mo¿e byæ kilka, w zale¿noci od znaczenia, jakie wybierzemy dla przytoczonego terminu. S³ownik podaje je w nastêpuj¹cej kolejnoci:
mierzwa, b³oto, nieczystoci, mieci.
Pozostaj¹c w najstarszym okresie, nie znamy treci statutów ujêtych w zbiorze, którego moment powstania k³adziony jest na czasy bezporedniego panowania we Wroc³awiu Jana Luksemburskiego,
a wiêc na lata 13351346. Dysponujemy jednak rejestrem do niego, który wymienia przepisy m.in. tak
12

Tam¿e (s. 478481) wykaz wroc³awskich Gassenmeisterordnungen opublikowanych w latach 15741696.
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zatytu³owane: De aizucht in foro, Item nullus
exaltet limen super alium, et limen ultra pontes non
leuent, et in sua grenicia quiuis super suum edificet, Item ligna ducantur de foro et de plateis,
Item fimus deducatur, Item platee purgentur,
Item aquam ante domos, Item nullus exaltet limen vltra pontes lapideos (BUb, s. 254255, nr 4).
Czyli: O cieku na Rynku, Nikt nie podwy¿sza
progu ponad [próg] innego i progu ponad most [!]
nie podnosi, i w swych granicach ka¿dy na swoim
buduje, Drewna zabierane z Rynku i z ulic,
Mierzwa odprowadzana, Ulice oczyszczane,
Woda przed domami, Nikt nie podwy¿sza progu
ponad kamienny most. Jednoznacznoæ sformu³owañ w zasadzie nie pozostawia w¹tpliwoci co do
domniemanej treci rozporz¹dzeñ. Sam fakt istnienia kana³u ciekowego na Rynku rodziæ móg³ niedogodnoci, ale i zagro¿enia dla jego funkcjonowania, którym rada musia³a zapobiec. Troska o u¿ytecznoæ przestrzeni publicznej to dba³oæ o dro¿noæ
ulic  niedopuszczenie do tworzenia przeszkód
w postaci stosów drewna opa³owego i budowlanego, zwalanego z wozów przed domami, zmuszenie
posesjonatów do sprz¹tania przylegaj¹cych do ich
realnoci odcinków ulic, usuwania z nich mierzwy,
zapobiegania tworzeniu siê ka³u¿13. Dzia³ania takie
jednoczenie maj¹ walor porz¹dkowy, sanitarny
i estetyczny. Najoryginalniejsze pozostaj¹ rozwi¹zania z zakresu prawa budowlanego, poddaj¹ce kszta³towanie przestrzeni prywatnej, na dzia³kach mieszczañskich, porz¹dkowi wyznaczanemu przez
ulicê, i to zarówno w pionie, jak i w poziomie. Koniecznoæ usadawiania wejcia do domu nie wy¿ej
ni¿ u s¹siadów blokowa³a ¿ywio³owoæ w procesie
dostosowywania domostw do warunków dyktowanych przez narastaj¹cy wokó³ poziom gruntu. Ustanowienie jednak poziomu wskazywanego przez
most albo kamienny most nieprzekraczaln¹ granic¹ dla owego narastania czyni³o przestrzeñ publiczn¹ w³aciwym punktem odniesienia, wzorcem,
ród³em ujednolicenia, i to niezale¿nie od tego, kto
decydowa³ o wypoziomowaniu tak zdefiniowanych
sta³ych nawierzchni ulic. Tylko w tych miejscach,
gdzie ich nie by³o, odwo³anie do sytuacji na posesji
s¹siada stawa³o siê czynnikiem wiod¹cym. ród³em
równoleg³ej regulacji, nakazuj¹cej inwestorom trzymanie siê granic parceli, w omawianym kontekcie
mog³a byæ przede wszystkim troska o nienaruszal13

Por. interpretacja S.B. Klosego (1847, s. 192193). Natychmiastowemu uprz¹tniêciu pod grob¹ kary ½ wiardunku podlega³y stosy drewna opa³owego, budulcowe mog³o le¿eæ, ale
nie za d³ugo (tam¿e, s. 192).
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noæ przestrzeni publicznej (prywatn¹ doskonale
chroni³o prawo budowlane  zob. BUb, nr 306).
Wejcie domostw w obrêb ulic i placów zawê¿a³o
bowiem przestrzeñ wspóln¹, utrudnia³o komunikacjê. Dopiero wtórn¹ intencj¹ ustawodawcy mog³a
byæ chêæ wyrównania linii zabudowy, poczucie estetyki wyra¿aj¹ce siê w jasno okrelonym porz¹dku
przestrzennym.
Z Wroc³awia nie znamy wiadectw urzêdowo
nakazanych regulacji konkretnych pierzei ulicznych,
jak zdarzy³o siê to np. w widnicy w latach 1376
i 1379 (Goliñski 2003, s. 99108). Niew¹tpliwie jednak mia³a tu miejsce ca³kowita likwidacja podcieni
(lewben) wchodz¹cych w przestrzeñ rynkow¹,
o czym mówi wiadectwo porednie  dokument
ksiêcia Ruprechta z 1384 r. nakazuj¹cy takie dzia³anie w ci¹gu trzech lat posiadaczom domów przy
Rynku w Legnicy, tak jak siê o to zatroszczono we
Wroc³awiu (Eysymontt 2006, s. 29). Zbie¿noæ
okresu nie wydaje siê przy tym przypadkowa, najwiêksze miasta l¹skie pozostawa³y w cis³ych zwi¹zkach ze sob¹, bez odpowiedzi pozostaje tylko pytanie, czemu dzia³ania regulacyjne podjêto skutecznie
dopiero w 2. po³. XIV w. Inn¹ jeszcze rzecz¹ jest
ewentualny zwi¹zek pomiêdzy nazwami historycznymi wschodniej pierzei wroc³awskiego Rynku (Unter
den Huterlauben) i pó³nocnej pierzei pl. Solnego
(Unter den Salzlauben) a podcieniami czy przedpro¿ami, które do XIV w. mog³y tam funkcjonowaæ (Goliñski 1997, s. 27, 46, gdzie starsza literatura).
S³u¿b¹ odpowiedzialn¹ za nadzór porz¹dkowy
w miecie byli tzw. cyrkularze  Zirkler (circularii,
cirkulatores), dokonuj¹cy ca³odobowych obchodów
przydzielonego im rewiru (circulus, Zirk, Zirkel).
Wed³ug rachunków rady z 1387 r. by³o ich 16, tyle
samo co w XVI w., który to fakt potwierdza³by trwa³oæ rozwi¹zañ wypracowanych u zarania istnienia
ustroju komunalnego. Wed³ug podzia³u obowi¹zuj¹cego w XVI w. na ka¿dy z czterech kwarta³ów
miasta w obrêbie murów przypada³o trzech cyrkularzy, na Piasku i w Nowym Miecie po dwóch. Ich
niskie wynagrodzenie (2 grzywny rocznie) ustêpowa³o pensji tzw. Vorstädter, prawdopodobnie ich odpowiedników, których czterech w XV w. patrolowa³o
przedmiecia (Tzschoppe, Stenzel 1832, s. 239;
Görlitz 1962, s. 66). Mimo d³ugiej listy zlecanych
obowi¹zków ich funkcje uwa¿aæ wiêc musiano za
nieskomplikowane i niewymagaj¹ce specjalnych
kwalifikacji. Listê przedmiotów nadzoru cyrkularzy
(der Zirkler Gebot) spisano najpóniej w 1370 r.14
14

Lecz ju¿ wy¿ej cytowany rejestr zbioru statutów z lat 30.40.
XIV w. zawiera punkt: de circulariis (BUb, s. 255).
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Generalnie chodzi³o w niej o egzekucjê wiêkszoci
norm reguluj¹cych ¿ycie w przestrzeni publicznej
i handlowej, od kwestii obyczajowych poczynaj¹c,
na kryminalnych koñcz¹c. Co w naszym przypadku
wa¿ne, uwzglêdniono w niej zarówno troskê o to,
aby nikt w dni wi¹teczne nie prowadzi³ sprzeda¿y
wina i ¿ywnoci przed kocio³em i na mostach
(vor der Kirche und auf den Brücken), jak i ogólnie nadzór nad mierzw¹ lub gnojem (Mist) i mostami (Brücken), oczywicie w przestrzeni publicznej (Tzschoppe, Stenzel 1832, s. 239240; por.
Görlitz 1962, s. 6667)15. Nie ulega w¹tpliwoci,
i¿ kontekst, w jakim za pierwszym razem pad³o tu
pojêcie mosty, otwiera zupe³nie nowe perspektywy interpretacyjne (nie chc¹c powracaæ do poruszonych wy¿ej w¹tków, zostawiamy je wyobrani czytelnika).
Zmuszanie posesjonatów do indywidualnej dba³oci o usuwanie nieczystoci sprzed domu z pewnoci¹ rodzi³o wiele wariantów technicznego rozwi¹zywania tego zagadnienia, na koñcu których i tak
le¿a³o znalezienie odpowiednich miejsc na wysypiska. By³ z nimi, lub raczej z korzystaj¹cymi z nich
problem, skoro ju¿ w 13591360 r. powiadczony
jest cz³owiek maj¹cy broniæ wygonu przed bram¹
widnick¹, czyli gminne pastwisko, przed chc¹cymi wywoziæ tam mierzwê, czy te¿ kopaæ piasek (Goliñski 1993, s. 77, poz. 78). Pó³tora stulecia póniej,
w 1513 r., rada zarz¹dzi³a, pod grob¹ kary w wysokoci kopy groszy, aby nikt wywo¿¹cy mierzwê
(Mist) sprzed swych drzwi za miasto nie wysypywa³ jej w ¿adnym innym miejscu ni¿ to, gdzie stoj¹
krzy¿e ko³o bramy Sakwowej, na Wygonie widnickim i na Kêpie Mieszczañskiej. Postanowi³a tak¿e,
i¿ nikt nie bêdzie nadal wysypywaæ odpadków, mieci lub ziemi (Gemille, Auskericht oder Erde16) na
Rynek, pl. Solny, Nowy Targ i ulice (Klose 1847,
s. 214215). Mo¿na zaryzykowaæ przypuszczenie, ¿e
dopiero wówczas, w pocz¹tkach XVI w., uznano za

niewskazane uzupe³nianie nawierzchni placów i ulic
przypadkowym materia³em, pochodz¹cym z przylegaj¹cych posesji. W tym kontekcie trudno odgadn¹æ kompetencje Martina Opitza, który za to, i¿
trzyma³ Rynek czystym (der den Ryngk reyne heldet), w ci¹gu 1467 r. otrzyma³ w szeciu ratach
w sumie a¿ 50 grzywien (A.m.Wr., nr 1149, dawny
K 32, s. 24). By³a to znaczna kwota, absolutnie wykluczaj¹ca ewentualnoæ, i¿ chodzi³o tylko o wynagrodzenie za sprz¹tanie. Niew¹tpliwie kry³o siê za tym
jakie kosztowne przedsiêwziêcie, mo¿e zwi¹zane
z wymian¹ warstwy ziemi zalegaj¹cej na placu.
Oczywicie, w konsekwencji opisanych dzia³añ,
miasto zaczê³o opuszczaæ coraz wiêcej niechcianych
dóbr. W 1514 r. rada zmuszona by³a zakazaæ wysypywania do Odry ponad ko³em zasilaj¹cym wodoci¹g mierzwy i dwojakiego rodzaju odpadków (Abraum lub Gemille). Mog³y one trafiaæ tylko do
jakiego kana³u ciekowego (Flutrinne) lub
w obrêb obszaru powierzonego pomocnikowi katowskiemu  innerhalb dem Popken (Klose 1847,
s. 215). Zagro¿enie powodziowe obejmuj¹ce teren
do³ów na odpady usytuowanych na O³binie wymusza³o nawet regulacje w zakresie czasu korzystania
z wysypiska  np. w 1524 r. mierzwa (zapewne chodzi³o tu przede wszystkim o zawartoæ kloak) mia³a
byæ wywieziona przed Wielkanoc¹ (Klose 1847,
s. 215). Akumulacja takich i podobnych problemów
ju¿ w czasach nowo¿ytnych zaowocowa³a powo³aniem s³u¿by komunalnej, odpowiedzialnej za wywóz
mieci. Jej synonimem sta³y siê taczki czy wózki
(Karn), podstawiane do za³adowania gromadzonych przez posesjonatów stosów odpadów i mieci
(Gemülle und Kericht); st¹d nazwa podatku wprowadzonego przez radê w 1560 r.  Karrengeld, czy
te¿ wydany w 1599 r. Ordnung des Karrenführens
(zob.: A.m.Wr., nr 2131, dawny K 85  rejestr podatników z 1564 r.; Herrmann 1941, s. 7072; Weber 1996, s. 497).

3. WODOCI¥GI I KANALIZACJA
Przestrzeñ publiczna nie tylko s³u¿y³a komunikacji (ulice) oraz handlowi i zgromadzeniom (place), lecz równie¿ mog³a mieciæ urz¹dzenia wspólne, infrastrukturê podziemn¹ w postaci wodoci¹gów
15

16

Nie mo¿emy siêgn¹æ do oryginalnych sformu³owañ ród³a,
gdy¿ wskazana przez T. Görlitza ksiêga J 44 z dawnego archiwum miejskiego zaginê³a.
Te pierwsze to zasadniczo mieci pochodz¹ce z procesów
cierania, tarcia, te drugie pochodz¹ z wymiatania, chodzi³o wiêc byæ mo¿e o odpady produkcyjne i domowe.

i naziemn¹ w postaci ogólnodostêpnych studni kopanych (jednak w przypadku obrazu Wroc³awia
kszta³towanego za pomoc¹ róde³ pisanych  nieobecnych poza przestrzeni¹ dzia³ek) i wodoci¹gowych oraz kanalizacji otwartej. Ich istnienie kolidowa³o z funkcjami komunikacyjnymi, a budowy
i naprawy psu³y nawierzchnie. O ich usytuowaniu
w przestrzeni ulicy plastycznie opowiada zachowany obszerny fragment opisu wodoci¹gów, pochodz¹cego z ok. 1499 r. i bêd¹cego zaktualizowan¹ wer-
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sj¹ identycznej inwentaryzacji powsta³ej w jakim
momencie w latach 14771480 (Goliñski 2001,
s. 105123). Uwzglêdnia³ on przebieg g³ównych nitek ruroci¹gów (Stromen), pocz¹wszy od nape³niaj¹cego je ko³a (Wasserrade), przez lokalizacjê
studni-rz¹pów (Sompe), a¿ po prywatne przy³¹cza
(Geleite). Tak wiêc przyk³adowo: trzeci rz¹p sta³
porodku drogi  Der dritte Somp steth [...] myyten vff dem Wege (gdzie droga oznacza przestrzeñ
publiczn¹ ulicy), pi¹ty tak samo, przy rynsztoku,
obok kamienia s³u¿¹cego jego przekraczaniu  Der
fumffte Somp steth feste am Gerynne bey dem Schritsteyn, mitten vff dem Wege, szósty po prostu na drodze obok rynsztoku  Der sechste Somp steth [...]
vff dem Wege bey dem Gerynne, siódmy na drodze
w rynsztoku  Der sibende Somp steth [...] vff dem
Wege yn dem Gerynne (Goliñski 2001, s. 118). Dwa
ostatnie przyk³ady lokalizacji, bey dem Gerynne,
lub yn dem Gerynne, obok samego porodku drogi, by³y najczêstsze. Mo¿liwe by³y tak¿e: ponad
rynsztokiem  obir dem Gerynne, porodku kamiennej drogi  mytten vff dem Steynwege, pomiêdzy kamieniami  czwischen den czween Schritsteyn, mytten vff dem wege, na skrzy¿owaniu ulic,
przy szerokim kamieniu  vff dem wege do leyt eyn
breyt Steyn, na skrzy¿owaniu ul. O³awskiej z przecznic¹, jak siê idzie obok rynsztoku, miêdzy dwoma
s³upami  als man geth zuneste dem Gerynne [...]
czwischen den czween sewlen (Goliñski 2001, s.
120121).
W przeciwieñstwie do rur i studni wodoci¹gowych, obiektów usytuowanych g³êboko poni¿ej poziomu u¿ytkowego ulicy, rynsztoki, tu definiowane
jako rynny, i kamienie chodnikowe s³u¿¹ce ich pokonywaniu w³¹czyæ nale¿a³oby do tej samej co nawierzchnie, a wiêc potencjalnie najmniej trwa³ej
czêci infrastruktury ulicznej. Do tego najs³abiej
uchwytnej ród³owo. Problem odprowadzania niechcianej wody z terenu posesji by³ równie stary jak
dach domu, z którego sp³ywa³a owa woda (tym bardziej jeli wykonano go z materia³ów nienasi¹kalnych, np. gontu czy dachówki), nie mówi¹c o wodach zu¿ytych w procesach technologicznych rzemios³ i w gospodarstwie domowym. Tote¿ ogólnikowo definiowane urz¹dzenia kanalizacyjne (powierzchniowe i podziemne) pojawiaj¹ siê w zwi¹zku
z umowami reguluj¹cymi stosunki s¹siedzkie, od
momentu, gdy tylko takowe zaczêto spisywaæ. I tak
np. w 1349 r. udokumentowano pewn¹ umowê
w sprawie przebiegu przez dzia³kê jednego z mieszczan wasser seyge  zag³êbienia odprowadzaj¹cego wodê z posesji s¹siada (Dok.m.Wr., nr 287,
1349, 9 X). W 1433 r. zagwarantowano z kolei w³a64

cicielowi pewnych dwóch budynków na Nowym
Miecie prawo do posiadania cieku biegn¹cego pod
ziemi¹ pod dzia³k¹ s¹siada (aytczocht mit gelegeben rynnen vndir der erden) a¿ do wspólnego kolektora (gemeyne aitczocht) (Dok.m.Wr., nr 1932,
1433, 28 IV). Odp³ywy takie funkcjonowa³y te¿ w
obiektach publicznych, st¹d np. w 1387 r. wydatki
pro refeccione canalium in pretorio  na naprawê kana³u w ratuszu (CDS 3, s. 140). Niestety, zwykle nie wyjaniano dalszego biegu wód, po ich wydostaniu siê z dzia³ki w przestrzeñ ulicy, ani tym
bardziej, w jaki sposób rozwi¹zywano problemy komunikacyjne wynikaj¹ce z przecinania siê kana³ów
z drogami ludzkimi i trasami pojazdów ko³owych.
Cytowane wy¿ej wzmianki o kamieniach chodnikowych nad rynsztokami stanowi¹ w tym wzglêdzie wyj¹tek w materiale wroc³awskim.
Na marginesie wiadectwa, i¿ przynajmniej
u progu czasów nowo¿ytnych wroc³awianom nieobce by³o, wywodz¹ce siê jeszcze z epidemiologii
antycznej, przekonanie o zwi¹zku pomiêdzy chorob¹
a wod¹ stoj¹c¹ (Sowina 2009, s. 1939), dowiadujemy siê natomiast, i¿ za stan kanalizacji ulicznej
równie¿ odpowiadali posesjonaci. Oto na pocz¹tku
wielkiej epidemii, która miêdzy 10 VIII a 19 XI
1525 r. zebra³a w miecie liczne ofiary, rada wyda³a rozporz¹dzenia sanitarne nakazuj¹ce ka¿demu
dba³oæ o przepustowoæ rynsztoku na ulicy przed
jego domem, tak aby nie dopuciæ do trucia ludzi
przez wodê niemaj¹c¹ odp³ywu17. Z tego samego
powodu zakaza³a te¿ wyrzucania i wylewania nieczystoci z domu na ulicê i do O³awy (Klose 1847,
s. 111112).
ród³owe rz¹py niekoniecznie s¹ równowa¿ne ze
ród³owym pojêciem studni, nawet jeli ta ostatnia
zdaje siê obiektem ogólnodostêpnym, zasilanym
z tego samego wodoci¹gu. Cytowany opis z koñca
XV w. opowiada o rz¹pie stoj¹cym naprzeciwko
studni, porodku ul. Kurzy Targ, w miejscu gdzie
kupczyli swymi wyrobami wytwórcy chodaków
(eyn Somp stet kegin dem Borne obir, vff dem Crawt
adir Hunermarckte, mytten vff dem Wege, als dy Trippenmacher sitczen). W nastêpnym zdaniu dodano:
do geen drey Geleyte aus vnde der selbige Born
steth yn der Mauer [...], vnde ist vormawert, a wiêc
stamt¹d wybiegaj¹ trzy przy³¹cza i ta¿ studnia stoi
w murze (pomiêdzy nazwanymi posesjami) i jest
podmurowana (Goliñski 2001, s. 122). Z podobn¹
17

Klose 1847, s. 111112: Die Gerinn auf der Gassen sol
auch ein ieder vor seinem Hause fertig und rein halten, damit so die nicht ihren freien Gang haben, dass das Wasser
sich darinn nicht verstopfe, noch stinkend werde, und also
Leute vergiffte.
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precyzj¹ nazewnicz¹ spotykamy siê w innym miejscu, w zwi¹zku z zagadnieniem odprowadzenia
nadmiaru wód z koñcówki wodoci¹gu nowotarskiego. Pojawia siê tam bowiem ju¿ nie Gerynne, rynsztok biegn¹cy rodkiem jezdni, ale kana³-kolektor
 die Ayczacht, id¹cy do Odry pod szewcami,
pod bram¹ NMP, przed dworem biskupa lubuskiego, czyli obecn¹ ul. Piaskow¹ (die vnder dem
Schuster vnder Vnser Frawenthor yn dy Oder geth
vor des Hern Bischoffs von Lebuss Hoff  Goliñski 2001, s. 122). Jak zwykle, nie wyjaniono jego
formy, co przecie¿ z punktu widzenia u¿ytkowników tej wylotowej ulicy by³oby spraw¹ najwa¿niejsz¹18.
Nie istnieje potrzeba powtarzania w tym miejscu
wszystkich dotychczasowych ustaleñ na temat wroc³awskiego systemu wodoci¹gowego, gdy¿ oznacza³oby to wejcie w inny zakres tematyczny (zob. Stenus 1902, s. 101, przyp. 189). W zwi¹zku z postawion¹ na wstêpie tez¹ zwróæmy tylko uwagê, i¿ poza
cytowanym wy¿ej ród³em, czy te¿ ogólnym opisem
Wroc³awia z pocz¹tków XVI w. pióra Bart³omieja
Steina, pojawiaj¹ce siê od lat 80. XIV w. lakoniczne wzmianki porednie dotycz¹ce wodoci¹gów
publicznych w praktyce ograniczaj¹ siê do kó³
wodnych i rurmistrzów, budowniczych i nadzorców systemu. Sk¹din¹d istotna informacja, i¿ np.
w 1387 r. rormeister otrzyma³ od rady wynagrodzenie w wysokoci 6 grzywien (CDS 3, s. 147), w ogóle
nie przybli¿a nas do poznania chronologii rozwoju
sieci wodoci¹gowej. Istotniejsze pozostaj¹ w tym
wzglêdzie daty inwestycji przy korzystaj¹cych ze
wspomnianych kó³ ujêciach wody (rurmusach)19,
pochodz¹ce ju¿ g³ównie z okresu nowo¿ytnego, ale
i one, jak podkrelilimy, dla samej sieci maj¹ znaczenie porednie. redniowieczne rachunki miejskie,
przynajmniej w swych zachowanych fragmentach,
nie odnotowuj¹ budowy rz¹pów ani uk³adania czy
wymiany rur nawet g³ównych (a wiêc s³u¿¹cych
ogó³owi) arterii wodoci¹gowych, co, jak wskazuj¹
materia³y wykopaliskowe, stanowi³o spore wyzwanie
in¿ynieryjne i z pewnoci¹ rodzi³o okresowe niedogodnoci dla czêci mieszkañców miasta, a wiêc nie
mog³o uchodziæ za drobne, niezauwa¿ane inwestycje.
Powody takiej luki ród³owej nie s¹ nam znane.

Lektura rozporz¹dzeñ i cennika do³¹czonych do
cytowanego wy¿ej opisu wodoci¹gów z ok. 1499 r.
oraz analogicznych notek umieszczonych w Liber
magnus wród zapisek z 1545 r. w zasadzie sugeruje, i¿ z racji cis³ego, sprawowanego przez osobê
rurmistrza nadzoru rady nad funkcjonowaniem wodoci¹gów ich publiczne nitki i rz¹py powinny by³y
byæ inwestycjami z kasy komunalnej. Tylko bowiem
o przy³¹czach, kieruj¹cych wodê do konkretnych
posesji, pisano jako o inwestycjach prywatnych,
dodatkowo okupionych wysokimi, niemal zaporowymi op³atami dla miasta (10 grzywien za korzystanie
z przy³¹cza, przeznaczonego dla najwy¿ej dwóch
u¿ytkowników) (Goliñski 2001, s. 122123; A.m.Wr.,
nr 554, dawny E 1,1, k. 176). Oczywicie, stan taki
nie wyklucza teoretycznie sytuacji, w której za zgod¹
i pod kontrol¹ rady rozkopywano by ulice, aby k³aæ
w nich wodoci¹gi finansowane przez grupy zainteresowanych mieszczan (na tej zasadzie w latach
15671588 powsta³ wodoci¹g dla karczmarzy nowomiejskich  Goliñski 1997, s. 233, gdzie literatura).
W koñcu nieprzypadkowo wspomniane cenniki przewidywa³y urzêdow¹ i niezmienion¹ w ci¹gu pó³wiecza stawkê dla rormajstra: 2 grosze od ³okcia rur
z nowego drewna, 1 grosz  ze starego (zapewne u¿ytego wtórnie), 4 grosze za puszkê (metalowy ³¹cznik rur), 6 groszy za zamkniêcie przewodu
i 12 groszy za usadowienie rz¹pa (Goliñski 2001,
s. 122123; A.m.Wr., nr 554, dawny E 1,1, k. 176).
Z drugiej jednak strony brak ladów, przynajmniej
dla lepiej rozpoznanego przez pisz¹cego te s³owa
okresu do pocz¹tku XV w., finansowania przez wiêksze grupy s¹siedzkie budowy ulicznej infrastruktury wodoci¹gowej. Za przyczyn¹ praw w³asnociowych lady takie pozostawi³y tymczasem budowa
i u¿ytkowanie ujêæ20 oraz przy³¹czy prywatnych,
zw³aszcza w sytuacjach, gdy z takowych korzystaæ
móg³ wiêcej ni¿ jeden u¿ytkownik albo gdy bieg³y
one przez dzia³ki s¹siadów21. Oczywicie, w¹tpliwoci wyp³ywaj¹ce z powy¿szych przyk³adów zbiæ
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21
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Wodoci¹gu nie poprowadzono np. pod bram¹ O³awsk¹, puszczaj¹c go pod boczn¹ furt¹ (zob. cytowany opis).
Na przyk³ad w 1444 r. super rotam aque wydano 20 grzywien i 5 groszy, vff das wasserhaws et Rorhaws dalsze
2 grzywny i 19 groszy (A.m.Wr., nr 1148, dawny K 31, s. 20v,
28v), w 1468 r. na ko³o wodne odnotowano 21 grzywien i 18
groszy (Klose 1847, s. 274), w 1551 r. wzniesiono ko³o wodne
w. Macieja (A.m.Wr., nr 554, dawny E 1,1, k. 155).

20

Przyk³ad indywidualnego ujêcia wodoci¹gowego z rzeki
O³awy znajdujemy w zapisie z 1410 r., gdy Sigmund Fichtenberg owiadczy³, ¿e: Jocob Wygandisdorff das wasser
daz vz der Ole yn syner roere geet, das her das habin sal zu
syme borne, den Jocob gemacht hat. A.m.Wr., nr 621, dawny G 1,10, k. 311v.
Por. np. zapis z 1405 r. dotycz¹cy transakcji sprzeda¿y pewnej posesji: Auch sollen di roeren in den czweyen hewzern
neste deby durch dasselbe erbe geen als von aldirs gegangen habin. Also das im keyne schade douon geschen sal vnd
diselben roeren sellen syne nokebuer selbir halden.
A.m.Wr., nr 621, dawny G 1,10, k. 20v. Por. tam¿e, nr 619,
dawny G 1,8, k. 53, gdzie umowa z 1396 r. w sprawie utrzymania rury biegn¹cej miêdzy s¹siadami.
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mo¿na stwierdzeniem, i¿ inwestycje w system ogólnodostêpny (publiczny, uliczny)  a nie podpinanie
doñ przy³¹czy prywatnych  nie poci¹ga³y za sob¹
wytworzenia indywidualnych przywilejów w³asnociowych mieszczan, a wiêc nie pojawi³y siê powody do umieszczenia o nich informacji w ród³ach,
które mia³y na celu utrwalenie tych¿e praw.
Dodajmy, i¿ cytowane wy¿ej ród³owe potwierdzenie traktowania drewna starego jako materia³u równoprawnego z nowym, jakkolwiek gorszego, poniewa¿ o po³owê tañszego, nale¿y do wzmianek incydentalnych. Obrotu nim nie odnotowywano
zapewne z racji nieobecnoci surowca wtórnego
w wielkim (pozamiejskim) handlu hurtowym, z tego
te¿ powodu nie wychwytywano go w komorach celnych. W praktyce ksiêgowej poprzestawano na
odró¿nianiu drewna opa³owego od budowlanego, to
ostatnie dzielono za przede wszystkim wed³ug kryteriów gatunków i zastosowania (Dilen, Latten
itp.) (por.: Klose 1847, s. 273; Wolañski 1996, s.
8294). W takim te¿ kontekcie w rachunkach komunalnych z 1387 r. w dziale nak³adów na mosty
drewniane i drewno budowlane odnotowano
wydatki pro bruckedeln / bruckedelin / bruckediln,
czyli, jak s¹dzi³ C. Grünhagen  na bale do budowy mostów. Co ciekawe, owe mostowe dyle
odró¿niano od w³aciwego drewna budowlanego
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(st¹d pozycja: pro lignis edificialibus et bruckedeln) (CDS 3, s. 136)22. Oczywiste wzglêdy spo³eczne powodowa³y, i¿ ciê¿ar troski w³adz komunalnych koncentrowa³ siê na zapewnieniu paliwa i dostêpnoci jego cen, nie za jakoci budulca. Tote¿
spektakularny charakter mia³ przywilej Karola IV
z 14 V 1352 r., zezwalaj¹cy wroc³awianom na zatrzymywanie drewna budowlanego i opa³owego sp³awianego rzek¹, potrzebnego do odbudowy miasta dotkniêtego po¿arem (BUb, nr 209). Z dostawami od
jakiego czasu nie by³o najlepiej, skoro przestawienie siê na szachulec, ekonomiczniejszy ni¿ dawne
techniki budowania, próbowano wymusiæ na mieszczanach drog¹ urzêdow¹  wilkierz rady z 1324 r.
nakazywa³ u¿ycie gliny i s³omy do budowy cian
w domach i poza domami wewn¹trz i na zewn¹trz
miasta lub, w wypadku domów, ceg³y zamiast drewna. Jedynie w przypadku Rynku posuniêto siê
póniej do ca³kowitego wyeliminowania drewna 
wilkierz z 26 VIII 1363 r. nakazywa³ stosowanie przy
odbudowie domów po po¿arze jedynie ceg³y lub
kamienia (BUb, nr 113, 238).
M.G.
22

W rozliczeniu za 1444 r. po³¹czono je z kolei w jednej pozycji z drewnem dachowym  pro lignis tegulis Bruckedeln (A.m.Wr., nr 1148, dawny K 31, k. 19).

