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IX. OBRAZ ULICY W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
REDNIOWIECZNEGO WROC£AWIA. PRÓBA PODSUMOWANIA
Z³o¿ona problematyka redniowiecznych ulic
³¹czy siê z szeroko pojêtymi zagadnieniami relacji cz³owieka i rodowiska naturalnego, rozwoju
techniki, organizacji przestrzennej miasta, socjotopografii i relacji socjalnych we wspólnie u¿ytkowanych strefach. Jest odzwierciedleniem organizacji miejskich inwestycji, sta³ej troski i doranych zabiegów gminy oraz w³acicieli dzia³ek
mieszczañskich. W obrêb pojêcia ulicy wchodz¹
kryteria zarówno materialne, jak i symboliczne.
W sferze symbolicznej jest miejscem demonstracji przynale¿noci do spo³ecznoci mieszczan, manifestacji podrzêdnoci w³asnego interesu wzglêdem interesu ogó³u, ale te¿ w³asnego wk³adu w
obraz miasta.
W wypadku Wroc³awia rodowisko naturalne
jest istotnym czynnikiem kszta³tuj¹cym warunki
komunikacji, sposoby budowy i konserwacji nawierzchni ulic oraz codzienn¹ troskê o ich stan.
Lokalizacja XIII-wiecznego miasta komunalnego
w dolinie Odry wynika³a z decyzji podjêtej trzy
stulecia wczeniej, przy wyborze miejsca pod gród.
Wydaje siê, ¿e kryterium naturalnej obronnoci
by³o podstaw¹ umieszczenia go na wyspie zwanej
póniej katedraln¹  na Ostrowie Tumskim. Rzeka p³ynê³a na tym odcinku w wielu korytach zmieniaj¹cych swój bieg bez ingerencji cz³owieka. S¹siedztwo grodu sk³ada³o siê wiêc z kolejnych wysp
lub niskich teras rzecznych. Rozwój powstaj¹cych
przy grodzie cz³onów osadniczych protomiejskiej,
a nastêpnie miejskiej aglomeracji w wiekach
XIXIII by³ t¹ decyzj¹ obci¹¿ony. Ogranicza³a ona
znacznie mo¿liwoci wyboru gruntów optymalnych
dla osadnictwa ze sta³¹ zabudow¹. Aktualny stan
badañ archeologicznych zdaje siê wskazywaæ, ¿e
w XI-XII w. za atrakcyjne uznawano tereny po³o¿one na pó³nocny wschód od grodu, na obszernej
wyspie lub na prawym brzegu rzeki, okrelane jako

O³bin. Powsta³y tam: osada otwarta, siedziba mo¿now³adczego rodu W³ostowiców i fundowane przez
nich opactwo benedyktynów. Osada na lewym brzegu Odry datowana jest na wiek XII, przy czym jej
intensywny rozwój rozpocz¹³ siê u schy³ku tego
stulecia. Na zmianê kierunku rozwoju osadnictwa
mia³y wp³yw g³ównie czynniki polityczne zwi¹zane z powrotem na l¹sk synów W³adys³awa Wygnañca. Podkrelmy jednak tak¿e istotne w tym
wzglêdzie przemiany warunków naturalnych. Janusz Badura, autor przedstawionej w tym tomie
analizy geomorfologicznej, zwraca uwagê, i¿ nowa
tendencja w rozwoju osadniczym pokrywa siê chronologicznie z istotn¹ zmian¹ klimatu  koñcem redniowiecznego optimum klimatycznego. Och³odzenie, wyd³u¿enie pory jesienno-zimowej i wiêksza
wilgotnoæ pod³o¿a sprawi³y, ¿e nisko po³o¿one
tereny O³bina przesta³y byæ atrakcyjne osadniczo.
Zw³aszcza ¿e 2. po³. XII w. to czasy pocz¹tków regulacji rzeki i budowy urz¹dzeñ gospodarczych
spiêtrzaj¹cych wodê. Terasy na przeciwnym, lewym
brzegu rzeki zyska³y tym samym na wartoci.
Wprawdzie strefy nadodrzañskie pozostawa³y tam
nadal podmok³e i nara¿one na zalewanie wodami
powodziowymi, jednak nowe centrum miasta 
Rynek i jego okolice  wyniesione by³o do wysokoci ok. 117,5118,00 m n.p.m., czyli ok. 6 m powy¿ej ówczesnego poziomu wody w Odrze.
Zwrot kierunku rozwoju osadnictwa na lewy
brzeg rzeki i zajêcie przez miasto lokacyjne stref
po³o¿onych nieco wy¿ej nie zmieni³y warunków
u¿ytkowania gruntu w sposób zasadniczy. Trwaj¹cy przez pó³ roku sezon jesienno-zimowy, obni¿aj¹ca siê w pónym redniowieczu rednia temperatur rocznych i wzrastaj¹cy poziom wód w regulowanej Odrze wymusza³y coraz wy¿szy poziom
troski o wilgotne, zab³ocone lub zamarzniête nawierzchnie ulic.
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Transformacja struktury osadniczej od policentrycznego protomiasta do zwartego terytorialnie
miasta komunalnego wi¹za³a siê z radykaln¹ zmian¹
sieci komunikacyjnej. Obserwacja tej przemiany jest
utrudniona przez dysproporcje w naszej wiedzy dotycz¹cej obu zjawisk  nik³ej w wypadku protomiasta i doæ obfitej o miecie komunalnym. Przedstawiony przez nas obraz sieci dróg protomiejskich
opiera siê g³ównie na za³o¿eniach badawczych i hipotezach, a niekiedy wrêcz domys³ach. Kluczowym
problemem do dyskusji wydaje siê przebieg drogi
³¹cz¹cej przeprawê przez Odrê z kocio³em w.
Wojciecha, a wiêc tej, która zapewne zosta³a adaptowana do planu miasta komunalnego (Niegoda
2005, s. 7783; zob. rozdzia³ Ma³gorzaty Chorowskiej w tym tomie). Niewiele wiemy te¿ o nawierzchniach wczesnych ci¹gów komunikacyjnych. W grodzie na Ostrowie Tumskim umacniano je faszyn¹ lub
drewnem odzyskanym z remontowanych wa³ów. Na
lewym brzegu Odry by³y one raczej gruntowe, chocia¿ na niektórych, zawilgoconych odcinkach umieszczano drewniane k³adki dla pieszych. Dwie takie
k³adki przecina³y liniê póniejszej ul. Szewskiej,
przy pl. Nankiera oraz miêdzy No¿ownicz¹ a Kotlarsk¹.
Rozplanowanie ulic miasta polokacyjnego przetrwa³o z niewielkimi zmianami do dzisiaj i jest pozytywnie zweryfikowane wynikami badañ archeologicznych. Tak wiêc przedmiotem przedstawionych
w tym tomie dociekañ jest nie tyle plan sieci ulic,
ile sposób jej realizacji. Elementem w XIII w. stabilnym, funkcjonuj¹cym zarówno w etapie protomiejskim, jak i mieszczañskim, by³y najwa¿niejsze
drogi zewnêtrzne, a zw³aszcza ponadregionalny szlak
via regia. Jego handlowa funkcja wymusza³a komunikacjê z placami targowymi, z których nie wszystkie potrafimy zlokalizowaæ. Znany jest nam doroczny targ przed opackim kocio³em w. Wincentego na
prawobrze¿nym O³binie, nie znamy lokalizacji targu w. Jana, domylamy siê koncentracji handlu na
lewym brzegu Odry przed przepraw¹ na wyspê Piasek i wzd³u¿ dzisiejszej ul. Piaskowej, która zapewne
stanowi³a o rzemielniczo-targowej osady ad sancti
Adalberti. Utworzenie nowego centrum handlowego na rynku nowo zorganizowanego miasta i likwidacja starszych targów, przy jednoczesnym powstaniu sieci ulic wokó³ nowego placu centralnego zwalniaj¹ nas z poszukiwania jednej, sta³ej trasy tranzytowej. Wystarczaj¹ce zdaje siê stwierdzenie, ¿e od
zachodu do miasta wchodzi³o siê bram¹ w. Miko³aja, otwieraj¹c¹ ulicê skierowan¹ do Rynku. Na
wschód, w stronê Krakowa, wychodzi³a brama
O³awska, do której równie¿ wiod³a ulica wychodz¹ca
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z Rynku, a dok³adniej z jego po³udniowo-wschodniego naro¿a.
Dodajmy, i¿ dynamiczny rozwój nowego centrum
miasta i stopniowy zanik znaczenia starszych elementów struktury osadniczej prowadzi³y te¿ do marginalizacji lub zaniku starszych dróg z fazy protomiejskiej, pozosta³ych poza nowymi granicami miasta komunalnego.
Prowadzone przez kilka dziesi¹tków lat interdyscyplinarne badania i dyskusje prowadz¹ do wniosku, ¿e regularny uk³ad ulic Wroc³awia powsta³
w wyniku kilku akcji parcelacyjnych. Utrwalenie ich
przebiegu przez wype³nienie dzia³ek zabudow¹ mia³o charakter procesu zachodz¹cego w ci¹gu kilku
dziesiêcioleci XIII w. (zob. rozdzia³y Ma³gorzaty
Chorowskiej i Czes³awa Lasoty w tym tomie). We
wschodniej i w pó³nocnej czêci miasta ulice nak³ada³y siê na starsze, protomiejskie warstwy i konstrukcje. Wyrane oddzielenie starszych poziomów osadniczych od warstwy pozosta³ej po nieumocnionej,
gruntowej nawierzchni ulic z XIII w. nie zawsze jest
mo¿liwe, a ostre interpretacje mog¹ byæ w tym
wzglêdzie zawodne. Najstarsze kwarta³y dzia³ek
powsta³y przy Rynku, a wiedza o nich jest dobrze
ugruntowana wynikami badañ przetrwa³ych reliktów
zabudowy i nawarstwieñ powsta³ych w trakcie jej
istnienia. Kierunki rozwoju zabudowy i kolejnoæ
powstawania kwarta³ów po³o¿onych dalej od Rynku zosta³y w tym tomie przedstawione zgodnie
z mo¿liwociami, jakie daj¹ dostêpne obecnie ród³a,
i mog¹ byæ podstaw¹ dalszej dyskusji.
Obraz redniowiecznej ulicy, a wiêc publicznej
przestrzeni miasta, determinowany jest granicz¹cymi z ni¹ cianami domów prywatnych. Styk ten,
istotny z praktycznego, gospodarczego wrêcz punktu
widzenia, ma tak¿e sw¹ wymowê symboliczn¹.
Frontowe ciany domów s¹ demonstracj¹ przynale¿noci w³aciciela do spo³ecznoci mieszczañskiej, a tak¿e jego miejsca w tworzonej przez ni¹ hierarchii. Na obraz domu, a tak¿e ca³ych pierzei ulicy, wp³ywa³ te¿ samorz¹d, poprzez przepisy budowlane i porz¹dkowe. Z³o¿ona struktura socjalna
miasta, zró¿nicowanie zawodowe, a tak¿e indywidualne mo¿liwoci i preferencje w³acicieli dzia³ek
powodowa³y, ¿e nierówny by³ tak¿e rozwój zabudowy i kszta³towanie zwartych pierzei ulic. Zró¿nicowanie to dotyczy³o ubo¿szych i bogatszych czêci
miasta, poszczególnych ulic, ich odcinków oraz pojedynczych dzia³ek. Trudno w zwi¹zku z tym przedstawiæ fazy oddaj¹ce uporz¹dkowany rytm przemian.
W wietle dostêpnych róde³ i obecnego stanu dyskusji bez wiêkszego ryzyka mo¿na stwierdziæ, ¿e najstarsze wroc³awskie domy mieszañskie budowano
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z drewna w konstrukcji ryglowej. By³y one zapewne dwukondygnacyjne, przy czym parter zag³êbiony by³ czêciowo w pod³o¿e. Sposobów wype³nienia ryglowych cian by³o kilka: szalunek z dranic,
wylepiona glin¹ plecionka lub szachulec, byæ mo¿e
ceg³y. Domy takie wype³nia³y tylko czêæ frontu
dzia³ki, zwykle ok. 1/3 szerokoci pe³nej kurii 60-stopowej, i w zwi¹zku z tym nie tworzy³y zwartych pierzei ulic. Dla obrazu ulicy istotne jest, ¿e wejcia
do tych domów umieszczano od strony podwórza,
a wiêc z przestrzeni prywatnej, a nie publicznej. We
wczesnym okresie rozwoju miasta komunalnego,
w XIII w., budynki takie wyznacza³y standard domu
mieszczañskiego (Piekalski 2004a, s. 176181; 2008,
s. 545547). Szybko jednak pojawi³y siê wykraczaj¹ce ponad ten standard elitarne domy ceglane. Ich
wp³yw na obraz ulicy by³ pocz¹tkowo niewielki.
Ceglane ciany i relatywnie wiêksza bry³a stanowi³y raczej urozmaicenie lunej drewnianej zabudowy wokó³ Rynku. Partery by³y tak¿e zag³êbione
w pod³o¿e, a wejcia umieszczano w cianach tylnych. Jednak ju¿ w tym samym stuleciu, raczej
w ostatnich dziesiêcioleciach, liczyæ siê trzeba z wype³nianiem ceglanymi domami ca³ych odcinków
pierzei, zw³aszcza wyró¿niaj¹cej siê pod wzglêdem
zamo¿noci zachodniej strony Rynku. Powodzenie
ekonomiczne miasta, ale tak¿e nacisk rady miejskiej sprawi³y, ¿e wiek XIV by³ czasem masowej
wymiany domów drewnianych na murowane. Prowadzone przez kilka dziesi¹tków lat badania architektoniczne ni¿szych kondygnacji kamienic Starego Miasta informuj¹ o blisko 200 takich domach
(zob. rozdzia³ Ma³gorzaty Chorowskiej i Czes³awa
Lasoty w tym tomie). O likwidacji budynków drewnianych wiadczy dodatkowo masowe stosowanie
w 1. po³. XIV w. drewna rozbiórkowego do budowy nawierzchni ulic. W oczywisty sposób zmieni³o
to obraz wroc³awskiej ulicy. Pierzeje wype³nione
by³y w ca³oci lub w wiêkszej czêci ceglanymi elewacjami domów o dwóch lub trzech kondygnacjach
naziemnych. Czêæ tych elewacji stanowi³y reprezentacyjne szczyty gotyckie urozmaicone piaskowcow¹ kamieniark¹. Frontowemu wejciu do domu
nadawano formê ozdobn¹. W bogatych domach kupieckich prowadzi³o ono do sieni  swoistej strefy
poredniej miêdzy przestrzeni¹ publiczn¹ a prywatn¹, miejsca transakcji i przyjmowania goci.
Dalsze przemiany i remonty, postêpuj¹ce w pónych
fazach redniowiecza i w czasach nowo¿ytnych, nie
mia³y ju¿ dla obrazu ulicy prze³omowego znaczenia, raczej stabilizowa³y go i dostosowywa³y do aktualnych trendów stylistycznych oraz sytuacji gospodarczej.

Wczesny etap rozwoju miasta komunalnego cechowa³ siê brakiem zorganizowanego systemu usuwania nieczystoci i odpadów budowlanych. Zaowocowa³o to gwa³townym przyrostem warstwy okrelanej przez nas jako kulturowa i podniesieniem
wysokoci powierzchni terenu. Partery ceglanych
domów budowanych w XIII w., nieznacznie zag³êbione w pod³o¿e, w wieku XIV, podczas gotyckiej
przebudowy, zamieniano na piwnice (Chorowska
1994, s. 2636). Prezbiterium po³o¿onego przy
Rynku parafialnego kocio³a w. El¿biety budowano przed po³ow¹ XIII w. przy wysokoci gruntu
ok. 117, 00 m n.p.m. Po po³owie XIV w. przebudowano je na gotyckie, umieszczaj¹c posadzkê na poziomie powy¿ej 120,00 m n.p.m., co daje nam poredni¹ informacjê o przybli¿onej wysokoci terenu na zewn¹trz wi¹tyni (Lasota, Piekalski 1996, s.
1617, il. 4).
Jeszcze w XIV w. nast¹pi³o jednak wyhamowanie szybkiego narastania warstwy antropogenicznej.
Fakt ten, stwierdzony metod¹ archeologiczn¹, koresponduje z informacjami ze róde³ pisanych. Analiza przekazów historycznych przeprowadzona przez
Mateusza Goliñskiego wykaza³a, ¿e zmiana obrazu
wroc³awskich ulic oko³o po³owy XIV w. wynika³a
ze wiadomych i konsekwentnych dzia³añ rady miejskiej. Sk³ada³y siê na nie z jednej strony inwestycje
drogowe realizowane ze rodków gminnych, a z drugiej obci¹¿enie posesjonatów obowi¹zkiem utrzymania czystoci ulicy przed w³asn¹ dzia³k¹. Charakter
tych dzia³añ regulowany by³ przepisami, a nale¿yte
wywi¹zanie siê z obowi¹zków podlega³o kontroli.
Do obowi¹zków tych nale¿a³y: dorane naprawy nawierzchni, indywidualne konserwacje i sprz¹tanie.
Regulowana przepisami wysokoæ progów domostw,
nie wy¿sza ni¿ poziom ulicy, zapobiega³a wzrostowi wysokoci gruntu.
Na ile potrafimy oceniæ jakoæ warunków komunikacji na ulicach redniowiecznego Wroc³awia, nie
ulegaj¹c jednoczenie pokusie ich porównania do
zjawisk nam wspó³czesnych (por. uwagi Beringsa
zawarte w Berings 1992, s. 66)? Wydaje siê, ¿e na
podstawie dostêpnych obecnie róde³ materialnych
i przekazów pisanych mo¿emy podj¹æ próbê okrelenia skali zmian w stosunku do stanu naturalnego
oraz zasiêgu ingerencji podejmowanych w celu ulepszenia nawierzchni. Rytm przemian jest trudny do
rekonstrukcji, stosowane techniki budowy i konserwacji dróg zazêbia³y siê bowiem czasowo, tak¿e na
tych samych ulicach. Mo¿na jednak scharakteryzowaæ ogólne tendencje, kierunki rozwoju i zjawiska
z nich wynikaj¹ce (zob. rozdzia³ Paw³a Konczewskiego i Jerzego Piekalskiego w tym tomie):
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1) W formuj¹cym siê w XIII w. miecie komunalnym dominowa³y ulice o naturalnych nawierzchniach gruntowych. Cech¹ ówczesnej komunikacji by³
intensywny ruch ko³owy, co doprowadzi³o do niemal zupe³nego zniszczenia warstwy naturalnej gleby. Tylko na wschodnich krañcach ówczesnego miasta, na warstwie mierzwy pozosta³ej po starszym
osadnictwie, ci¹gi komunikacyjne przykrywano konstrukcjami drewnianymi.
2) Budowa drewnianych pomostów ulicznych
w ca³ym miecie mia³a miejsce w koñcu XIII, a g³ównie w 1. po³. XIV w. Koniecznoæ takich inwestycji
powodowana by³a szybkim narastaniem organicznej
warstwy utrudniaj¹cej b¹d wrêcz uniemo¿liwiaj¹cej komunikacjê, zw³aszcza w porze jesienno-zimowej. Pomosty o doæ skomplikowanej konstrukcji
pokrywa³y zwykle rodkow¹ czêæ biegu ulicy. Ich
partie przykrawêdne, dotykaj¹ce ulic, zabezpieczane by³y lokalnie prostymi konstrukcjami lub wysypywane piaskiem i popio³em. Do budowy pomostów
stosowano z regu³y drewno rozbiórkowe. Drewniane konstrukcje ulic nie hamowa³y procesu narastania warstwy mierzwy, uci¹¿liwej dla komunikacji.
3) Bruki kamienne  z eratyków na podk³adzie
z piasku  stosowano sporadycznie od koñca XIII w.
Ich powszechna budowa nast¹pi³a w wieku XIV, kiedy to wspó³wystêpowa³y z konstrukcjami drewnianymi, a nastêpnie zast¹pi³y je w ca³ym miecie. Proces zamiany konstrukcji drewnianych na bruki nastêpowa³ wraz z zaostrzeniem i rygorystycznym
przestrzeganiem przepisów porz¹dkowych. Wymusi³y one wywóz mieci za miasto i indywidualn¹
opiekê posesjonatów nad odcinkami ulic przylegaj¹cymi do dzia³ek. Zabiegom tym towarzyszy³y inwestycje drogowe finansowane z kasy miasta.
4) Kolejne remonty brukowanych ulic, prowadzone u schy³ku redniowiecza i w czasach nowo¿ytnych, wi¹za³y siê z recyklingiem kamieni i nak³adaniem nowych podsypów piaskowych.
Nie bêdzie przesad¹, jeli stwierdzimy, ¿e historia ulicy jest odzwierciedleniem narastaj¹cych publicznych problemów i pojawiaj¹cych siê w reakcji
na nie sposobów ich rozwi¹zania. Stan nawierzchni
ulepszany by³ do stopnia wymaganego przez aktualn¹ funkcjê ulicy i mo¿liwego do osi¹gniêcia przy
ówczesnym potencjale technicznym i finansowym
mieszczan. We wczesnym etapie rozwoju miasta, gdy
poziom zaburzenia naturalnego charakteru rodowiska nie by³ du¿y, tak¿e inwestycje drogowe i zabiegi konserwacyjne nie mia³y du¿ego zasiêgu. Postêpuj¹ce niekorzystne zmiany powodowa³y zorganizowan¹ interwencjê mieszczan i ograniczenie uci¹¿liwoci. Polityka rady miasta z koniecznoci zmie410

nia³a siê z liberalnej w wieku XIII do aktywnej i restrykcyjnej w pónym redniowieczu i w czasach
nowo¿ytnych.
Nie podtrzymujemy przedstawianych w dotychczasowej literaturze opinii o powszechnej wczesnej
budowie trwa³ych nawierzchni drewnianych (Kamierczyk 1970, s. 6067; Buko 1997, s. 126; Piekalski 2004, s. 355). Na podstawie dat dendrologicznych przyjmowano, i¿ stosowano je powszechnie ju¿
w 1. po³. XIII w. Co wiêcej, porównuj¹c daty z poszczególnych ulic, podejmowano próby rekonstrukcji przemian przestrzennych wi¹zanych z lokacj¹
miasta (Niegoda 1999; 2005, s. 7881). Tymczasem
makroskopowa choæby analiza wiêkszych iloci dobrze zachowanego drewna z ulic przekonuje, ¿e nawierzchnie budowano zwykle z dêbiny wtórnie u¿ytej, uzyskanej najczêciej z rozbiórki domów konstrukcji szkieletowej. Wykorzystanie drewna rozbiórkowego, sporadycznie potwierdzane przez ród³a
pisane (zob. rozdzia³ Mateusza Goliñskiego w tym
tomie), w wietle analizy reliktów materialnych jawi
siê jako masowe. Badania w ci¹gu ul. Szewskiej
i Wita Stwosza wymuszaj¹ wniosek, i¿ drewno odkrywane w warstwach ulicznych jest z regu³y wtórnie u¿yte, a nowy materia³ stosowany by³ wyj¹tkowo. W wy¿ej przedstawionych opisach nawarstwieñ
znajdujemy przyk³ady konstrukcji, w których serii
kilku dat uzyskanych z drewna dêbowego, okrelonych na po³owê XIII w., towarzyszy jedna próba
z sosny ciêtej kilkadziesi¹t lat póniej. Przyjmuj¹c
dos³ownie wyniki analiz dendrochronologicznych
próbek z ul. Szewskiej, musielibymy uznaæ, ¿e nawierzchniê drewnian¹ na odcinku miêdzy skrzy¿owaniami z ul. Uniwersyteck¹ i No¿ownicz¹ u³o¿ono ju¿ ok. 1190 r., podczas gdy zabytki ruchome
z towarzysz¹cej jej warstwy maj¹ cechy pónoredniowieczne. Spostrze¿enia te nie os³abiaj¹, naszym
zdaniem, znaczenia dendrochronologii jako jednego z wa¿nych narzêdzi badawczych. W warunkach
skomplikowanych stanowisk archeologicznych, do
jakich nale¿¹ redniowieczne miasta, wyniki analiz
dendrochronologicznych musz¹ byæ jednak poddane takim samym rygorom krytyki ród³owej jak inne
materia³y. Istotne jest zw³aszcza skrupulatne oznaczenie pozycji stratygraficznej prób, analiza ladów
obróbki drewna i konfrontacja z innymi wyznacznikami chronologii.
W jakim stopniu przedmioty odkrywane w trakcie wykopaliskowych badañ ulic oddaj¹ charakter
przestrzeni publicznej redniowiecznego miasta? Ich
przydatnoæ, tak jak w wypadku wszystkich innych
róde³, podlega wielu ograniczeniom. Wiêkszoæ
z nich pochodzi z zamkniêtego okresu chronologicz-
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nego  z czasów intensywnego narastania nawarstwieñ ulicznych od po³owy XIII do po³owy XIV w.
Zabytki starsze b¹d m³odsze s¹ nieliczne i nie pozwalaj¹ na wyci¹gniêcie wniosków uogólniaj¹cych.
Tak wiêc zbiór ten umieszczony jest w specyficznej fazie rozwoju miasta  w okresie intensywnego
rozwoju, wybitnej prosperity gospodarczej, przy relatywnie niskim zakresie prawnej ingerencji gminy
w stan techniczny ulic. Wynikaj¹ce st¹d i narastaj¹ce z czasem problemy komunikacyjne i sanitarne
spowodowa³y wkrótce reakcjê rady miejskiej owocuj¹c¹ zahamowaniem przyrostu warstw i znacznym
ograniczeniem deponowanych w nich artefaktów.
Nie zmienia to faktu, ¿e zw³aszcza dla wczesnych
etapów rozwoju miasta komunalnego przedmioty
odrzucane lub zagubione na ulicach s¹ odzwierciedleniem specyficznego profilu ¿ycia codziennego.
Ich analiza, przeprowadzona przez kilkuosobowy,
interdyscyplinarny zespó³ badawczy, wykaza³a, i¿
ró¿ni¹ siê one od zespo³ów zabytków typowych dla
dzia³ek mieszczañskich, a wiêc dla prywatnych stref
miasta (por. zw³aszcza Buko, Piekalski 1999).
Znaczna czêæ zbioru zabytków z badañ ulic to
przedmioty odrzucone z granicz¹cych z nimi dzia³ek w trakcie prowadzonej na nich budowy domów,
rozwoju infrastruktury dzia³ki, remontów i przebudów. Zestaw zdeponowanych w trakcie takiej dzia³alnoci przedmiotów jest urozmaicony, a wrêcz
przypadkowy, obejmuj¹cy okucia budowlane, ale nie
tylko. Inn¹ kategori¹ przedmiotów odrzuconych
z dzia³ek s¹ odpady produkcyjne. W zakresie naszego spektrum znalaz³y siê skórzane odpady z produkcji szewskiej, masowo wystêpuj¹ce w strefie wi¹zanej z tym rzemios³em tak¿e przez ród³a pisane.
Istotna partia zabytków zdaje siê odzwierciedlaæ
reprezentacyjne wymogi przestrzeni publicznej. S¹
to z jednej strony militaria, z drugiej za ozdoby
i aplikacje stroju. Dobrze reprezentowana jest zw³aszcza ta druga kategoria, oddaj¹ca dba³oæ o wygl¹d
w miejscu publicznym, podkrelaj¹ca pozycjê w hierarchii socjalnej, czy wrêcz towarzyskiej. Zabytki
takie maj¹ równie¿ konotacje z ludyczn¹ funkcj¹
ulicy. Przestrzeñ publiczna by³a miejscem spêdzania wolnego czasu. Zachowania ludyczne na ulicy
podlega³y konwencjonalnym ograniczeniom. Skutecznoæ tych ograniczeñ by³a jednak zró¿nicowana, w zale¿noci od zmieniaj¹cych siê pogl¹dów na
szkodliwoæ gier i zabaw. Brak aprobaty dla gier,
zw³aszcza dla hazardu, rzadko jednak wyklucza³ je
ze standardu zachowañ w redniowiecznym miecie.
Uwa¿a siê raczej, i¿ nale¿a³y one do kontrolowanej

normy ¿ycia spo³ecznego (Ortalli 2001). Potwierdzaj¹ to tak¿e wiadectwa materialne  odnajdywane w warstwach koci do gry, zabawki, a nawet drobne instrumenty muzyczne.
Wbrew oczekiwaniom, niewielki tylko wgl¹d
uzyskano w dzia³alnoæ kupców. Pilnie strze¿one
odwa¿niki i monety rzadko by³y gubione. Odnalezione na ulicach nieliczne egzemplarze wpisuj¹ siê
jednak w ca³oæ problematyki kultury kupieckiej,
doæ dobrze ju¿ na l¹sku rozpoznanej (zob. artyku³y Borysa Paszkiewicza i Krzysztofa Wachowskiego w tym tomie). Podobnie jest w wypadku dewocjonaliów. Przedmioty znalezione na ulicach nie
wiadcz¹ o pobo¿noci mieszczan. Otrzymujemy
w tym wzglêdzie obraz odmienny od w³aciwego dla
stref uwiêconych  kocio³ów i klasztorów wraz
z cmentarzami, ale tak¿e inny ni¿ w strefie prywatnej, a wiêc na dzia³kach mieszczañskich, na których
drobne przedmioty kultu s¹ odnajdywane.
Du¿¹ grupê zabytków z ulic stanowi¹ przedmioty b¹d ich fragmenty utracone w trakcie codziennej komunikacji. Liczne zu¿yte elementy obuwia
odkrywane s¹ na wszystkich badanych ulicach, a ich
ró¿norodnoæ staje siê podstaw¹ wniosków istotnych
wrêcz dla kultury spo³ecznej (zob. artyku³ Magdaleny Konczewskiej w tym tomie). Podobne znaczenie maj¹ podkowy, zaliczane w tym przypadku nie
do militariów, lecz do narzêdzi mieszczañskiego
transportu.
Jak ju¿ zaznaczono, od oko³o po³owy XIV w.
przedmioty kultury materialnej przesta³y byæ istotnym sk³adnikiem nawarstwieñ ulicy. Cech¹ nawierzchni sta³a siê czystoæ wymuszona reakcj¹ na
wczeniejsze niedogodnoci komunikacyjne i sanitarne. Czas ten oddaje pocz¹tek fazy rozwoju miasta, w której coraz mocniej zaznacza siê rozdzielenie przestrzeni prywatnej i publicznej, zarówno
w warstwie zjawisk materialnych, jak i symbolicznych. Ulica sta³a siê miejscem obwarowanym szeregiem rygorów zwyczajowych i prawnych, stref¹
wymuszaj¹c¹ akceptowalne ogólnie zachowania
i w³aciwy wygl¹d osób w ni¹ wkraczaj¹cych. Podkreleniem tych wartoci zdaj¹ siê tak¿e pónoredniowieczne i wczesnonowo¿ytne przekazy ikonograficzne i moralizatorskie ród³a pisane (Hundsbichler 2001, s. 920; Jaritz 2001a, s. 4954). Ulice
stanowi¹ tam t³o scen wznios³ych, zwykle religijnych. Czystoæ i jasne barwy ich nawierzchni wykraczaj¹ z pewnoci¹ ponad stan rzeczywisty. Dobra i z³a droga trafiaj¹ wrêcz do okreleñ metaforycznych.
J.P.
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