V. REGULARNA SIEÆ ULIC. POWSTANIE
I PRZEMIANY DO POCZ¥TKU XIV W.
Pytanie o genezê regularnej sieci ulicznej lewobrze¿nego Wroc³awia cile wi¹¿e siê z kwesti¹
pierwotnej parcelacji poszczególnych jego czêci,
ewentualnie ich dalszych, wtórnych przekszta³ceñ.
Na ogó³ pytanie to by³o ³¹czone ze skomplikowanym zagadnieniem lokacji miasta (M³ynarska-Kaletynowa 1986, s. 100101), gdy¿ oparcie siê na
ród³ach pisanych a priori dawa³o wiêksz¹ mo¿liwoæ okrelenia czasu dzia³añ lokacyjnych, a przez
to, jak s¹dzono, te¿ i parcelacyjnych. Jednak¿e
kwestie lokacji i parcelacji nale¿y traktowaæ oddzielnie. Ta pierwsza by³a przede wszystkim aktem prawnym, polegaj¹cym na wyjêciu danego terenu spod jurysdykcji lokalnego pana feudalnego,
np. ksiêcia czy biskupa, i oddaniu go pod jurysdykcjê miejsk¹, dzia³aj¹c¹ zgodnie z uprzednio
spisanymi prawami. Przy rozpatrywaniu lokacji
istotny z punktu widzenia analiz przestrzennych by³
problem zasiêgu immunitetu, czyli ucilenie granic obszaru objêtego umow¹ lokacyjn¹, mniej wa¿ny by³ natomiast problem, w jaki sposób obszar ten
zosta³ wewnêtrznie zagospodarowany, czy by³ homogeniczny, czy ró¿norodny, z jakich czêci siê
sk³ada³ i jakim procesom parcelacyjnym podlega³.
Procesy zachodz¹ce na tym obszarze  tyczenie
ulic, placów, parcel budowlanych  mog³y mieæ taki
zwi¹zek z aktem lokacji, ¿e by³y przezeñ inicjowane, lecz zazwyczaj bywa³y rozci¹gniête w czasie i podlega³y tak¿e ró¿nym innym procesom
i przemianom. Te ostatnie nasila³y siê zw³aszcza
w du¿ych orodkach sto³ecznych, takich jak Wroc³aw, gdzie zasiêgiem lokacji obejmowano nie tylko teren dziewiczy, ale i uprzednio zasiedlone
struktury, a hojny pan móg³ wyró¿niæ immunitetem teren wiêkszy ni¿ realnie mo¿liwy do zasiedlenia. Przyk³ad tego typu dzia³añ stanowi Nowe
Miasto w Pradze, lokowane przez cesarza Karola IV z takim rozmachem, ¿e nie uda³o siê go wy-

pe³niæ tkank¹ zabudowy a¿ po wiek XVIII. Podobne
zjawisko mia³o miejsce choæby w przypadku najlepiej rozpoznanej lokacji Wroc³awia z 1261 r.
(M³ynarska-Kaletynowa 1986, s. 161170), która
objê³a swym zasiêgiem tak¿e obszar po³o¿ony poza
fos¹ wewnêtrzn¹, co najmniej do koñca redniowiecza wykorzystywany w sposób wyj¹tkowo ekstensywny.
W sk³ad tworz¹cego siê orodka miejskiego
wchodzi³y elementy starszego osadnictwa, obszar
poddany parcelacji na surowym korzeniu i tereny
porednie, ³¹cz¹ce uprzednio wymienione strefy.
Trudnoæ w odtworzeniu zaistnia³ych zmian polega na tym, ¿e mia³y one charakter dynamiczny 
obszary poddawane regularnej parcelacji powiêkszano kosztem terenów przejciowych i wczeniej
zasiedlonych. W celu ukazania tempa przemian
urbanistycznych Wroc³awia w kluczowym dla jego
rozwoju XIII w. spróbujemy przedstawiæ stan zasiedlenia miasta i rekonstrukcjê jego sieci drogowej w ciêciach chronologicznych wykonanych co
25 lat. Podobna próba, maj¹ca na celu ukazanie
przejcia Wroc³awia przez próg lokacyjny, zosta³a
zastosowana w Atlasie historycznym (Atlas 2001,
plansze 2b, 2c, 3), lecz z punktu widzenia odtworzenia procesów parcelacyjnych nie przynios³a zadowalaj¹cych rezultatów, gdy¿ zastosowane tam
50-letnie interwa³y by³y zbyt d³ugie, a interpretacje
autorów poszczególnych plansz rozbie¿ne (ryc. 14).
Zaproponowane obecnie przez nas rekonstrukcje
zosta³y wyprowadzone z dwojakiego rodzaju analiz  archeologicznych i metrologicznych. Te pierwsze mia³y na celu wyznaczenie zasiêgu zmieniaj¹cych siê w czasie stref zasiedlenia na podstawie
obserwacji stratygrafii, ceramiki i dendrochronologii i by³y ju¿ kilkakrotnie podejmowane w miarê postêpów badañ wykopaliskowych na Starym
Miecie (Kamierczyk 1966; 1970; Piekalski 2002b;
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Ryc. 14. Wroc³aw lewobrze¿ny ok. 1250 r. na rekonstrukcji z 2001 r. (Atlas 2001, plansza 2c): a  kocio³y z cmentarzami;
b  dwory; c  obiekty archeologiczne datowane dendrologicznie przed 1241 r.; d  obiekty archeologiczne datowane
dendrologicznie po 1241 r.; e  obiekty archeologiczne datowane dendrologicznie po 1241 r. z udzia³em obiektów datowanych
dendrologicznie przed 1241 r.; 1  koció³ w. Wojciecha; 2  dwór Gerunga (lokalizacja hipotetyczna); 3  dwór Ottona
(lokalizacja hipotetyczna); 4  dwór ksiêdza Piotra (lokalizacja hipotetyczna); 5  dwór cysterek trzebnickich; 6  koció³
w. Jakuba; 7  szpital w. Ducha; 8  koció³ w. El¿biety; 9  ratusz; 10  sukiennice; 11  koció³ w. Marii Magdaleny;
12  koció³ w. Miko³aja; 13  koció³ w. Marii Egipcjanki; 14  koció³ w. Maurycego; 15  leprozorium w. £azarza;
16  kuria ksiê¿nej Anny; 17  koció³ w. Macieja
Fig. 14. Left-bank Wroc³aw around 1250. A reconstruction (Atlas 2001, Plate 2c): a  churches and churchyards; b  noble
estates; c  archaeological features dated by dendrology to before 1241; d  archaeological features dated by dendrology to
after 1241; e  archaeological features dated by dendrology to after 1241 including features dated by dendrology to before
1241; 1  St Wojciech/Adalbert church; 2  the estate of Gerung (hypothetical); 3  estate of Otto (hypothetical); 4  estate
of priest Peter (hypothetical); 5  Cistercian nuns of Trzebnica; 6  St James church; 7  Holy Spirit hospital; 8  St Elisabeth
church; 9  Town Hall; 10  Cloth Hall; 11  St Mary Magdalene church; 12  St Nicholas church; 13  St Mary of Egypt;
14  St Maurice church; 15  St Lazarus leper hospital; 16  estate of Duchess Anna; 17  St Matthew church

2005a; Buko 2005). Te drugie  rekonstrukcjê zastosowanego we Wroc³awiu modelu i narzêdzi parcelacji, przy czym wyniki analiz metrologicznych
zosta³y w miarê mo¿liwoci zweryfikowane za pomoc¹ narzêdzi archeologicznych  wyników badañ
odkrytej zabudowy drewnianej i murowanej. Wskazówk¹ do okrelenia czasu powstania pewnych uk³a-

dów urbanistycznych mog³aby te¿ byæ ich analiza
porównawcza z innymi, dobrze datowanymi uk³adami przestrzennymi miast takich, jak Z³otoryja,
Lwówek, widnica, Dzier¿oniów czy Poznañ, jednak¿e w przypadku Wroc³awia mamy do czynienia z rozwi¹zaniami eksperymentalnymi, dla których nie znajdujemy precedensu na terenie l¹ska.

1. PRZES£ANKI METROLOGICZNE DO REKONSTRUKCJI
PRZEMIAN SIECI DRÓG WROC£AWIA W XIII W.
Wroc³aw uwidoczniony przez Weinerów na planie widokowym z 1562 r. (por. widokowy plan miasta na ok³adce niniejszego tomu) ujawnia swój sza-
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chownicowy, idealnie regularny uk³ad jeszcze bardziej wyrazicie ni¿ na wspó³czesnym planie Starego Miasta. Jego centrum zajmuje du¿y, kszta³tem
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zbli¿ony do kwadratu Rynek, otoczony przez jednorodne bloki zabudowy, na zachód od Rynku pod³u¿ne, a na pó³noc i wschód  regularne, kwadratowe.
Przewaga pól kwadratowych na planie Weinerów,
a podobnie przedstawiono oba pozosta³e place  Solny i Nowy Targ, wiadczy, ¿e jest on przyk³adem
wiadomej idealizacji oraz ¿e szachownicowy uk³ad
ulic miasta by³ dla XVI-wiecznego mieszczañstwa
przedmiotem niema³ej dumy.
W rzeczywistoci szachownica ulic wroc³awskich
jest zaburzona we wschodniej czêci obszaru zamkniêtego fos¹ wewnêtrzn¹, gdy¿ sk³ada siê z dwóch
ró¿nych sieci parcelacji  rynkowej i nowotarskiej,
po³¹czonych szerokim pasem terenu (ryc. 15). Sposób konstruowania tych sieci i ich zasiêg mo¿na
odtworzyæ, pos³uguj¹c siê analiz¹ wymiarów placów,
ulic, bloków zabudowy i szerokoci frontów kamienic wyra¿onych w systemie dawnych miar  stóp,
³okci, sznurów i prêtów. Dla wroc³awskiego Starego Miasta tego typu gabinetowe analizy przeprowadzi³ w latach 60. ubieg³ego wieku Janusz Pude³ko,
ustalaj¹c wymiary pierwotnej, niepodzielonej kurii
na 60×120 stóp, przy 1 stopie równej 31,3 cm,
a dzia³ki przyrynkowej  na 60×240 stóp (Golachowski 1956; Pude³ko 1964; 1964a). Wokó³ Rynku zrekonstruowa³ 36 dzia³ek, po 10 w d³u¿szych pierzejach pó³nocnej i po³udniowej, natomiast po osiem
we wschodniej i zachodniej. Wyniki te zosta³y
w du¿ym stopniu potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w piwnicach redniowiecznych kamienic mieszczañskich, zw³aszcza najstarszych kamienic z XIII w. Najpowa¿niejsze rozbie¿noci pomiêdzy wynikami ustaleñ Pude³ki a ich weryfikacj¹
w terenie stanowi³y: d³ugoæ dzia³ek przyrynkowych
i rozmierzenie parcel w naro¿nikach bloków. Z uk³adu redniowiecznych murów wynika bowiem, ¿e
dzia³ki przyrynkowe mia³y tak¹ sam¹ d³ugoæ jak
wszystkie inne, a co wiêcej, ¿e stosowanie znormalizowanej dzia³ki na ca³ym obszarze parcelacji rynkowej pozwoli³o na swobodne operowanie nimi
w naro¿nikach, tak by ich fronty wychodzi³y zawsze
na plac lub ulicê o wy¿szej randze, np. prowadz¹c¹
do bramy miejskiej.
Temat zgodnoci wymiarów Rynku i otaczaj¹cych go bloków zabudowy z wielokrotnociami
modularnej, mo¿na powiedzieæ  rozliczeniowej
kurii wielkoci 60×120 stóp oraz zgodnoci lub niezgodnoci przebiegu odkrytych redniowiecznych
murów z rekonstruowanymi podzia³ami pierwotnej
parcelacji by³ wielokrotnie poruszany, przy okazji
prezentowania wyników badañ stu kilkudziesiêciu
kamienic odkrytych na terenie Starego Miasta we
Wroc³awiu (Chorowska, Lasota 1995; 1995a). To,

¿e obecnie trzeba do niego wróciæ, wynika nie tylko z koniecznoci uzupe³nienia prezentowanego
uprzednio materia³u o nowe dane pochodz¹ce z prowadzonych w wielu miejscach wykopalisk, ale te¿
z nadarzaj¹cej siê po raz pierwszy mo¿liwoci okrelenia czasu wytyczenia sieci przyrynkowej z wiêksz¹ dok³adnoci¹ ni¿ po³owa XIII w.
Pierwszym krokiem do rekonstrukcji zasad parcelacji badanego terenu jest przeliczenie rzeczywistych wymiarów bloków zabudowy i przestrzeni niezabudowanych na system dawnych miar. Podstaw¹
pozyskania tych wymiarów powinna byæ wspó³czesna mapa geodezyjna, w miarê mo¿liwoci w dobrej
skali, 1 : 500, a jeszcze lepiej 1 : 250, gdy¿ zmniejszanie skali mapy pozwala zminimalizowaæ b³êdy
odczytu23. Zdecydowanie gorszym rozwi¹zaniem
jest korzystanie z przedwojennych planów katastralnych miast, gdy¿ wykonywano je w skali 1 : 2500
i by³y one na ogó³ ska¿one istotnymi b³êdami pomiaru. Znaczenie precyzji odczytu wymiarów z mapy
mo¿na zilustrowaæ na prostym przyk³adzie. Na l¹sku w XIII w. by³y stosowane dwie d³ugoci stopy
 31,3 cm i 28,8 cm24 . Ró¿nica w rozmierzeniu 300
23

24

Wed³ug Instrukcji Technicznej Pomiarów sytuacyjnych
i wysokociowych z 1988 r. trwa³e szczegó³y terenowe nanosi siê na mapê w skali 1 : 500 z dok³adnoci¹ 0,1 m.
Stopê 31,3 cm wylicza siê z d³ugoci prêta flamandzkiego
(4,7 m). Wed³ug Edwarda Stamma (Stamm 1936, s. 79,
1314, 3234) prêt ten, zwany virga regalis, by³ jednostk¹
pochodz¹c¹ z czasów Karola Wielkiego, przyjêt¹ doæ szeroko na Zachodzie, tak¿e przez Krzy¿aków. Porednim potwierdzeniem stosowania go na l¹sku jest zapiska z ok.
1530 r. w Liber magnus Wroc³awia: 7 1/2 eln langk macht
ein rutte. 10 ruttin breyth und 30 lang macht einen morgen. 30 morgin machen eine hube  opisuje ona bowiem
strukturê ma³ego ³anu flamandzkiego, który by³ w redniowiecznej Polsce nazywany w³ók¹ che³miñsk¹ albo ³anem
l¹skim (redzkim). Przez podzia³ virga regalis na 15 odcinków powstawa³a stopa 31,3 cm, zwana w ziemi che³miñskiej reñsk¹, natomiast przez podzia³ na 14,5  stopa zwana parysk¹ lub królewsk¹ (pied de roi). Na l¹sku by³a u¿ywana raczej ta pierwsza, co tak¿e wynika z zapiski w Liber
magnus  7,5 jest po³ow¹ 15. W jakim bli¿ej nieokrelonym w ród³ach momencie nast¹pi³a redukcja prêta 4,7 m,
co poci¹gnê³o za sob¹ skrócenie ³okcia i stopy. Autorzy niemieccy sugeruj¹, ¿e mog³o to nast¹piæ za czasów wielkiego
mistrza Gotfryda z Hohenlohe (ok. 1300 r.) i wynika³o
z chêci zwiêkszenia poboru podatków. Znamienna jest skarga poddanych zakonu z 1453 r.: Równie¿ ³okieæ flamandzki
uleg³ skróceniu, a wiêc gdzie po staremu mierzy³o cztery
³any, tam teraz liczy piêæ ³anów, aby Zakon móg³ obci¹¿yæ
ludzi wiêkszym czynszem. Stamm przypuszcza jednak, ¿e
zmniejszenie ³anu nast¹pi³o w XIII w. na l¹sku i mia³o
zwi¹zek z intensywn¹ akcj¹ kolonizacyjn¹. Wed³ug wyliczeñ
dokonanych z powierzchni ³anu zmniejszonego do 4/5 nowy
³okieæ równa³ siê 57,6 cm, co daje stopê 28,8 cm (Stamm
1936, s. 12). W XIV w. wymiar ten by³ przyjêty i w ziemi
che³miñskiej, i na l¹sku  tam te¿ w XVI w. u¿ywano go
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Ryc. 15. Wroc³aw lewobrze¿ny ok. 1300 r. na rekonstrukcji z 2001 r. (Atlas 2001, plansza 3)
Fig. 15. Left-bank Wroc³aw around 1300. A reconstruction (Atlas 2001, Plate 3)

stóp przy u¿yciu jednej lub drugiej d³ugoci stopy
wynosi 7,5 m. Dystans ten na mapie w skali 1 : 250
wynosi a¿ 3 cm, natomiast na przedwojennej mapie
katastralnej w skali 1 : 2500 to zaledwie 3 mm.
Przedwojenne katastry maj¹ jednak nad planami
wspó³czesnymi tê wielk¹ przewagê, ¿e ukazuj¹ historyczn¹ tkankê miasta sprzed wojny i wyburzeñ.
¯eby uzyskaæ pe³ny i wiarygodny materia³, musimy
zatem uzupe³niæ plany wspó³czesne o zabudowê nieistniej¹c¹. W wypadku poddanych analizie bloków
zabudowy przyrynkowej materia³em wyjciowym
by³y mapy w skali 1 : 250 (miasto Wroc³aw, dzielnica Stare Miasto, mapa wykonana przez OPGK25
w Opolu w1975 r., zaktualizowana przez OPGK we
Wroc³awiu w 1986 r.), na które wrysowano inwentaryzacje piwnic kamienic istniej¹cych oraz nieistniej¹cych, lecz odkrytych w wyniku badañ archeologicznych, a tak¿e zabudowê wyburzon¹, z³o¿on¹

25
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pod nazw¹ ³okcia wroc³awskiego. Rozpowszechniony
w Polsce za porednictwem Che³mna i l¹ska okaza³ siê
jednostk¹ wyj¹tkowo trwa³¹  jeszcze w latach 18181849
obowi¹zywa³ w Królestwie Polskim jako tzw. ³okieæ nowopolski.
Okrêgowe Przedsiêbiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne.

z kamienic i ich oficyn, znan¹ jedynie z dokumentacji archiwalnej26.
Zgodnoæ bloków otaczaj¹cych Rynek i zachowanej tam zabudowy redniowiecznej z podzia³em
na modularne parcele 60-stopowe naj³atwiej jest
wykazaæ na przyk³adzie pó³nocnej pierzei Rynku. Jej
rzeczywista d³ugoæ  187 m, przeliczona na stopy
(d³ugoci 31,3 cm), wynosi 597,5, a wiêc zaledwie
o 2,5 stopy mniej od teoretycznie za³o¿onej d³ugoci 600 stóp. Szerokoæ bloku na krañcu wschodnim
 77 m, te¿ jedynie w niewielkim stopniu wykracza
poza spodziewan¹ szerokoæ 75,1 m, bêd¹c¹ odpowiednikiem 240 stóp. Jedynie na krañcu zachodnim
szerokoæ bloku zosta³a zwê¿ona do 70 m (222 stóp),
ze wzglêdu na skony przebieg ul. Igielnej. Na terenie bloku zachowane s¹ wszystkie granice pierwotnej parcelacji, przy czym labilnoæ granic dziel¹cych
go w poprzek w jednym tylko przypadku przekroczy³a 1,5 m (5 stóp). Wród piêciu murowanych
budynków z XIII w. zachowanych w piwnicach pierzei pó³nocnej trzy (znajduj¹ce siê w murach obec26

Akta policji budowlanej Wroc³awia z okresu od po³owy
XIX w. do 1944 r. s¹ przechowywane w Archiwum Budowlanym Miasta Wroc³awia przy ul. Cieszyñskiego.
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nych kamienic Rynek 60, Rynek 52 i Rynek 4849)
wype³ni³y ca³¹ szerokoæ frontu pierwotnych kurii.
Co ciekawe, ostatni z nich zosta³ podzielony jeszcze
w XIII w. i da³ pocz¹tek dwóm osobnym w³asnociom. Dwa inne domy XIII-wieczne (Rynek 59
i Rynek 43) zajê³y po 1/3 czêci pierwotnych dzia³ek, a na pozosta³ych 2/3 powsta³y nieco m³odsze,
ceglane kamienice, ju¿ jako odrêbne w³asnoci.
W XIV w. wzniesiono tak¿e pary s¹siednich kamienic (Rynek 44 i 45, Rynek 46 i 47, Rynek 50 i 51),
zajmuj¹ce w sumie ca³y front 60-stopowych parcel.
Stanowi¹ one klasyczny przyk³ad podzia³u szerokiej
kurii na dwie mniej wiêcej równe czêci. Podobny
proces mia³ miejsce przy ul. Igielnej oraz na krótkich odcinkach ul. Kuniczej i Odrzañskiej. Przy
tych ostatnich uwidoczni³a siê tak¿e redniowieczna zabudowa oficynowa, narastaj¹ca wzd³u¿ bocznych granic dzia³ek.
Blok po³udniowy Rynku jest krótszy od za³o¿onego pierwotnego wymiaru 600 stóp (187,8 m) a¿
o 3 m, lecz jego szerokoæ  75,376 m, idealnie wpisuje siê w wymiar 240 stóp. Nie jest zapewne przypadkiem, ¿e brakuj¹ce 3 m gubi¹ siê na krótszym
odcinku, zawartym pomiêdzy pl. Solnym a przejciem w. Doroty, natomiast odcinek po³o¿ony na
wschód od tego przejcia stanowi dok³adn¹ wielokrotnoæ 6 dzia³ek 60-stopowych. Owe brakuj¹ce
3 m poch³on¹³ powiêkszaj¹cy siê pl. Solny, co po-

kaza³y badania archeologiczne przeprowadzone
przed zachodni¹ elewacj¹ naro¿nej kamienicy Rynek 12 (Lasota i in. 2006). Na odcinku po³o¿onym
na wschód od przejcia w. Doroty zachowane s¹
wszystkie granice pierwotnej parcelacji oraz relikty piêciu domów z XIII w., rozpostartych parami na
szerokoci dwóch i pó³ pierwotnej kurii. Zaburzenie modularnych granic na odcinku na zachód od
tego przejcia wynika zapewne z po³o¿enia najstarszej na tym terenie kamienicy Rynek 17 na dwóch
dzia³kach s¹siednich, a w³aciwie  okrakiem na
rozdzielaj¹cej je granicy. Warto podkreliæ, ¿e kamienica ta stanowi jeden z dwóch przypadków nieliczenia siê z tzw. pierwotnie wytyczon¹ granic¹, na
ok. 40 XIII-wiecznych domów odkrytych na terenie
wroc³awskiego Starego Miasta. Poniewa¿ wyró¿nia³a siê ona tak¿e form¹ architektoniczn¹  mia³a piaskowcowe kolumny i sklepienia  sk³onni jestemy
j¹ uznaæ za dom nale¿¹cy do osoby szczególnej, np.
wójta, legitymuj¹cej siê przywilejem posiadania
dwóch pe³nych dzia³ek.
Tak¿e blok zachodni Rynku jest krótszy o 2,7 m
od oczekiwanej d³ugoci 480 stóp. Zapewne, jak w
poprzednim wypadku, mo¿e to byæ wynik s¹siedztwa z pl. Solnym (ryc. 16). Najstarsza zabudowa murowana w pierzei przyrynkowej sk³ada³a siê z co najmniej omiu budynków, z których siedem, o szerokoci frontów od 19 do 36 stóp, przylega³o jednym

Ryc. 16. Plan zabudowy zachodniego bloku Rynku z rozwarstwieniem chronologicznym kamienic i rekonstrukcj¹ granic
parcelacji lokacyjnej (Atlas 2001, plansza 5b): 1  kamienice z XIII w.; 2  kamienice z lat 12801350; 3  kamienice
z lat 13501470; 4  kamienice z lat 14701530; 5  kamienice z lat 15301550. Rys. M. Chorowska
Fig. 16. Plan of buildings in the western block of the Market Square with chronological stratification / phasing of the town
houses and reconstruction of the property borders laid out during the parcelling project (Atlas 2001, Plate 5b): 1  town
houses from the 13th c.; 2  town houses from 12801350; 3  town houses from 13501470; 4  town houses
from 14701530; 5  town houses from 15301550. Drawing M. Chorowska
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z boków do teoretycznie wyznaczonych granic pierwotnego rozmierzenia, paradoksalnie natomiast
ósmy, najszerszy  64-stopowy  nie uwzglêdnia³ tej
granicy. By³ to dom odkryty w obrêbie póniejszej
kamienicy Rynek 7, nieco m³odszy od pozosta³ych
i zapewne wzniesiony na po³¹czonych czêciach
s¹siednich dzia³ek. Do ³¹czenia parcel cz¹stkowych
dochodzi³o w zachodniej pierzei Rynku tak¿e
i w XIV w., czego dowodz¹ póniejsze kamienice
Rynek 4, 5, 6 i 8. Dwie pierwsze powsta³y w wyniku po³¹czenia po jednym domu z XIII w. i po jednej
cz¹stce znajduj¹cej siê pomiêdzy nimi parceli po³ówkowej, jeszcze wówczas niezabudowanej trwale. Po utworzeniu nowej ciany granicznej dawna,
XIII-wieczna, zosta³a rozebrana. Dwie pozosta³e
kamienice  Rynek 6 i 8  powsta³y z po³¹czenia
s¹siaduj¹cych ze sob¹ ceglanych domów z XIII w.
Spowodowa³o to zanik dwóch nastêpnych granic.
Jeszcze jedna granica zniknê³a podczas budowy kamienicy Rynek 2, która po³¹czy³a dwa ceglane budynki z 1. po³. XIV w.
Do podobnych ruchów polegaj¹cych na rozpadzie
du¿ych parcel i wtórnego ³¹czenia ich ponad granicami pierwotnego rozmierzenia dochodzi³o tak¿e
w ci¹gu dzia³ek wytyczonych po stronie ul. Kie³baniczej. W ich wyniku z 14 granic rozdzielaj¹cych
modularne, 60-stopowe parcele przetrwa³y jedynie
trzy. Zestawienie to oddaje dynamikê przemian w³asnociowych, najintensywniej przebiegaj¹cych w³anie w tym kwartale. Szybkie zagêszczanie siê domów murowanych nie tylko w pierzei Rynku, lecz
tak¿e po drugiej stronie  na dzia³kach zwróconych
frontem ku ul. Kie³baniczej (pierwotnie Herrengasse  Pañskiej), gdzie jeszcze w XIII w. powsta³y dwie
kolejne, ceglane kamienice  potwierdza wyj¹tkow¹
atrakcyjnoæ tego terenu pod wzglêdem budowlanym. Szybki rozpad du¿ych dzia³ek dotyczy³ tak¿e
krótkiej pierzei tego bloku, wychodz¹cej na pl. Solny. W pewnym czasie powsta³o tam piêæ posesji,
o nieprzypadkowej g³êbokoci ok. 60 stóp, wynikaj¹cej z poprzecznego podzia³u jednej ca³ej dzia³ki
zwróconej frontem ku ul. Kie³baniczej oraz tylnej
czêci innej dzia³ki, maj¹cej front przy Rynku. Geneza posesji przy pó³nocnej i wschodniej pierzei pl.
Solnego jest kolejnym porednim dowodem na to,
¿e zosta³ on wytyczony póniej ni¿ Rynek i s¹siednie bloki zabudowy. W przeciwnym wypadku bowiem przewidziano by dzia³ki zwrócone ku niemu
frontem.
Ostatnia z pierzei przyrynkowych, wschodnia, nie
zosta³a poddana szczegó³owym analizom, gdy¿ nie
dysponujemy wystarczaj¹c¹ iloci¹ materia³ów po-
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chodz¹cych z badañ terenowych, by móc odtworzyæ
przebieg procesu odchodzenia zabudowy od pierwotnie wytyczonych dzia³ek. Przyjêto tam, z pewnoci¹,
schemat podzia³ów podobny do zastosowanego
w przedstawionych wy¿ej blokach, a porednim na
to dowodem jest odkrycie reliktów wkopów pod
przedpro¿a kamienic Rynek 29, 38, 40 i 41, z których
przynajmniej dwie ostatnie tworz¹ parê wype³niaj¹c¹ ca³y front 60-stopowej dzia³ki27.
Wymiary bloków budowlanych w oczywisty sposób rzutowa³y na wielkoæ Rynku, który w jego zasadniczym kszta³cie wytyczono jako prostok¹t o bokach 600×480 stóp. Doliczyæ do niego nale¿a³o szerokoci czterech ulic po 30 stóp ka¿da, co daje
660×540 stóp. Obecne wymiary Rynku bliskie s¹ tej
wartoci i wynosz¹ 204206×169170 m, co mo¿na w przybli¿eniu przeliczyæ na 652658×540543
stóp. Przedstawion¹ rekonstrukcjê mo¿na rozci¹gn¹æ
tak¿e na bloki zabudowy po³o¿one dalej od Rynku.
Przyjmuj¹c za kryterium regularnoæ rozmierzenia,
tym wiêksz¹, im bardziej dziewiczy by³ teren poddany dzia³aniom, mo¿na za³o¿yæ, ¿e w ramach jednej akcji rozparcelowano trzy bloki po³o¿one na zachód od Rynku, dwa bloki po³o¿one na po³udnie
i pó³tora bloku po³o¿onego na pó³noc. Wschodnia
granica parcelacji przyrynkowej jest trudna do
uchwycenia, poniewa¿ ju¿ w drugim bloku zabudowy usytuowanym na wschód od Rynku wystêpuje
wiele anomalii zwi¹zanych z przedparcelacyjnym
zagospodarowaniem tego terenu.
Drugi blok po³o¿ony na zachód od Rynku i ograniczony ul. Kie³banicz¹, Rusk¹, Rzenicz¹ i w.
Miko³aja wykazuje tak¹ sam¹ regularnoæ wymiarów i podzia³ów wewnêtrznych co zachodni blok
przyrynkowy (ryc. 17). Co ciekawe, wytyczone tam
parcele podlega³y takim samym przemianom w³asnociowym, wpierw rozpadu, a potem komasacji dzia³ek cz¹stkowych ponad pierwotnymi granicami, co
parcele bloku pierwszego. Dobrym przyk³adem do
ich obserwacji jest rozwój zabudowy murowanej
przy ul. Kie³baniczej 29 i 30, o metryce siêgaj¹cej
1. po³. XIV w. (por. podpis pod ryc. 17). Tak¿e drugi blok po³o¿ony na po³udnie od Rynku wykazuje
dalece id¹c¹ regularnoæ. Jej wiadectwem s¹ dwie
27

W wykopach pod gazoci¹g zlokalizowanych przed wschodni¹ pierzej¹ Rynku natrafiono na relikty bocznych cian
przedpro¿y dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹ kamienic Rynek
40 i 41. £¹czna d³ugoæ ich frontów, wynikaj¹ca ze zmierzenia odleg³oci pomiêdzy pó³nocn¹ cian¹ przedpro¿a
przed Rynkiem 41 i cian¹ po³udniow¹ przedpro¿a przed
Rynkiem 40 wynosi 19,5 m (Bresch i in. 2001a, s. 74, ryc. 1),
co daje w zaokr¹gleniu 62 stopy.
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Ryc. 17. Wroc³aw. Plan zabudowy bloku ograniczonego ul. Rzenicz¹, w. Miko³aja, Kie³banicz¹ i Rusk¹ z rozwarstwieniem
chronologicznym kamienic i rekonstrukcj¹ granic parcelacji lokacyjnej (Atlas 2001, plansza 5b): 1  kamienice z lat
12801350; 2  kamienice z lat 13501470; 3  kamienice z lat 14701530; 4  kamienice z lat 15301550. W pocz¹tkach
XIV w. w rejonie kamienic Kie³banicza 29 i 30 wzniesiono dwa ceglane budynki  dwuizbowy o szerokoci niemal pe³nej
kurii (z miedzuchem przy po³udniowej granicy) i jednoizbowy, na ok. 2/3 frontu pierwotnej kurii. Pierwsza kamienica rozpad³a
siê na dwa odrêbne budynki na linii ciany dzia³owej. Ka¿dy z nich zosta³ rozbudowany o trakt lub skrzyd³o tylne. Budynek
s¹siaduj¹cy z nimi od pó³nocy tak¿e zosta³ rozbudowany. Jeszcze w redniowieczu dosz³o do ich po³¹czenia
w szerokofrontow¹ kamienicê Kie³banicza 29. Miêdzy kamienicami nr 29 i 30 powsta³a granica przesuniêta
wzglêdem pierwotnej o 7 m na po³udnie. Rys. M. Chorowska
Fig. 17. Wroc³aw. Plan of buildings in the block confined by Rzenicza, w. Miko³aja, Kie³banicza and Ruska streets
with chronological stratification of the town houses and reconstruction of property borders laid out during parcelling project
(Atlas 2001, Plate 5b): 1  town houses from 12801350; 2  town houses from 13501470; 3  town houses from 14701530;
4  town houses from 15301550. In early 14th c. in the region of town houses at no. 29 and 30 Kie³banicza St. two brick
buildings were raised  one with two rooms in width nearly the size of a full plot (with a boundary alley to the south) and
a single room building, occupying approx. 2/3 of the front of the original unit of town property. The first town house had
split into two separate buildings along the line of the partition wall, each with a new additional course or a back wing.
The building adjacent to them from the north was also expanded. Still during the medieval period they were joined
into a town house with a wide frontage at no. 29 Kie³banicza St. The new boundary which took shape between
nos. 29 and 30 now ran 7 m to the south of the original boundary. Drawing M. Chorowska

jednoizbowe kamienice z XIII w. przy ul. Ofiar
Owiêcimskich 21, wype³niaj¹ce w sumie szerokoæ
jednej modularnej posesji. Z obecnoci¹ tego typu
domów mamy te¿ do czynienia na pó³noc od Rynku, przy ul. Kotlarskiej, gdzie zarejestrowano trzy
jednoizbowe sekcje budynków wpisanych w jedn¹
ca³¹ i po³owê pe³nokuryjnej dzia³ki.
Jeli chodzi o anomalie zaobserwowane na terenie szerzej pojêtej parcelacji przyrynkowej, to zwróæmy uwagê, ¿e obydwa bloki po³ówkowe, jeden wytyczony na po³udnie od ul. Ofiar Owiêcimskich,
a drugi na zachód od ul. Rzeniczej, zosta³y w tylnej czêci przyciête miejskim murem obronnym, budowanym od lat 40. XIII w., gdy¿ zamiast dzia³ek
o standardowej g³êbokoci 120 stóp (37,56 m),
w bloku przy ul. Ofiar Owiêcimskich wystêpuj¹
parcele o g³êbokoci nieprzekraczaj¹cej 105107
stóp (32,533,5 m), a w bloku przy ul. Rzeniczej 

maj¹ce wprawdzie g³êbokoæ 120 stóp, lecz przecie¿
trzeba by ten wymiar jeszcze zmniejszyæ, co najmniej o szerokoæ drogi przymurnej. Na terenie wytyczonym na pó³noc od Rynku anomaliê stanowi
skony przebieg ul. Igielnej i jej niestandardowa szerokoæ, dochodz¹ca najwy¿ej do 15 stóp. Ulica ta,
a tak¿e krzy¿uj¹ca siê z ni¹ ul. Wiêzienna od dawna
budzi³y niepokój badaczy i by³y traktowane b¹d
jako pozosta³oci jakiego starszego uk³adu szachownicowego, b¹d jako przejcia wtórnie przebite przez wytyczone wczeniej bloki zabudowy (Kozaczewski 1959, s. 172185; Pude³ko 1964, ryc. 4).
Ustalenie, ¿e wszystkie dzia³ki mia³y znormalizowan¹ g³êbokoæ 120 stóp, prowadzi w konsekwencji do uznania ul. Igielnej za co najmniej wspó³czesn¹ wytyczonym tam blokom. Potwierdza to
odkrycie w jej pó³nocnej pierzei reliktów dwóch
drewnianych domów szkieletowych, datowanych
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dendrochronologicznie na czas po 1236 i 1241 r.
(Piekalski 1995, s. 122). Daty te stanowi¹ terminus
ante quem wytyczenia tej ulicy. Nie jest zapewne
przypadkiem, ¿e skony kierunek ul. Igielnej zgodny by³ z kierunkiem krótkiej uliczki pomiêdzy kramami jatek przy Nowym Targu. Skrzywienie ul.
Igielnej mo¿na t³umaczyæ tym, ¿e stanowi³a ona
skrót starej drogi prowadz¹cej na cmentarz i do kocio³a w. El¿biety z dawnego centrum osadnictwa
lewobrze¿nego, starszy od bloków wytyczonych na
pó³noc od Rynku. Te ostatnie stanowi³yby wiêc rozwi¹zanie kompromisowe  próbê pogodzenia skonego traktu i znormalizowanych rozmiarów dzia³ek
budowlanych. Tak czy inaczej granic¹ rozmierzenia
przyrynkowego zdaje siê ul. Kotlarska. Oddziela ona
d³ugie bloki zabudowy, wytyczone w s¹siedztwie
Rynku, od nieco krótszych, a nawet kwadratowych,
powsta³ych po jej pó³nocnej stronie.
Do anomalii zaobserwowanych na terenie po³o¿onym na wschód od Rynku zalicza siê obecnoæ
cmentarza i osady przy kociele w. Marii Magdaleny, lekko skony przebieg ul. O³awskiej oraz wielokrotnie poza³amywany przebieg ul. Wita Stwosza.
Jeszcze jedn¹ osobliwoæ, dzi ju¿ niewidoczn¹, stanowi³a ul. Szewska, pierwotnie, jak s¹dzimy, o po³owê szersza od pozosta³ych ulic. Na przedwojennych planach katastralnych Wroc³awia mo¿na sprawdziæ, ¿e bloki zabudowy po³o¿one przy wschodniej
pierzei ul. Szewskiej s¹ szersze od standardowych
o ponad 4 m. Po sprawdzeniu, jak przebiega³a granica dziel¹ca te bloki na pó³, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
wspomniana ró¿nica kryje siê pomiêdzy t¹ granic¹
i obecn¹ wschodni¹ pierzej¹ ul. Szewskiej. Potwierdzeniem tego spostrze¿enia jest usytuowanie XIIIwiecznej ciany fasadowej domu odkrytego przy ul.
Szewskiej 34  o 4 m w g³êbi obecnej posesji.
W XIV w. rozbudowywano ten dom do ulicy, czyli
tak, by nowa ciana frontowa znalaz³a siê w linii zabudowy gotyckiej. Wyburzono przy tym poprzedni¹
cianê frontow¹ jako zbêdn¹ (Kozaczewski 1995,
s. 1112). Poniewa¿ wszystkie pozosta³e z ok. 40 odkrytych domów z XIII w. by³y wznoszone bezporednio przy Rynku lub ulicach, wydaje siê, ¿e i w tym
wypadku musia³o byæ podobnie i ¿e mamy do czynienia z korekt¹ przebiegu wschodniej pierzei ul.
Szewskiej dokonan¹ na prze³omie XIII i XIV w.
Z samej analizy metrologicznej planu rozmierzenia przestrzeni przyrynkowej nie da siê wyprowadziæ jednoznacznych wniosków co do czasu jego
powstania, choæ pewne cechy charakterystyczne tego
rozmierzenia, jak zastosowanie du¿ej stopy o wymiarze 31,3 cm, du¿ych dzia³ek modularnych o wy-
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miarach 60×120 stóp, d³ugich bloków budowlanych
(po 480 i 600 stóp), pozwalaj¹ widzieæ w nim za³o¿enie z pierwszej fazy lokowania miast na l¹sku,
która trwa³a do najazdu mongolskiego w 1241 r.
Zak³adane by³y wówczas g³ównie ma³e miasta, jak
Z³otoryja, Lwówek, Nowogrodziec nad Kwis¹, roda, które przybra³y charakterystyczny wyd³u¿ony
plan, z d³ugim placem targowym o kszta³cie wynikaj¹cym z poszerzenia g³ównej drogi. Zbli¿ony plan
otrzyma³a widnica, lokowana na pocz¹tku lat 40.
XIII w., lecz z racji rozmierzenia na bazie stopy równej 28,8 cm, modularnej dzia³ki 50-stopowej i konsekwentnie zastosowanej siatki sznurowej jej rozplanowanie otwiera now¹ seriê uk³adów przestrzennych miast, charakterystycznych dla drugiej
fazy lokacji miejskich na l¹sku.
Bardziej precyzyjne ustalenia chronologiczne
wynikaj¹ z przedstawionych powy¿ej przes³anek
archeologicznych. Wynika z nich, ¿e teren wokó³
Rynku by³ zasiedlony od 1. dziesiêciolecia XIII w.,
natomiast pierzeje powsta³ych wokó³ niego ulic, jak
Igielna, Ruska, Kie³banicza, dopiero od lat 30.
XIII w. Jednak przes³anki archeologiczne, w tym
analizy dendrochronologiczne, na których budujemy tego typu datowanie, s¹ bardzo sk¹pe, co wynika ze z³ego stanu zachowania najstarszych nawarstwieñ kulturowych przy Rynku. Ten stan jest z kolei s³aby, poniewa¿ strefa najwiêkszej aktywnoci
mieszczan koncentrowa³a siê w obrêbie przyfrontowych czêci parcel, tym intensywniej i dog³êbniej
przekszta³canych, im atrakcyjniejszy by³ zajmowany przez nie teren. W wypadku Rynku i jego najbli¿szych okolic pozostaj¹ do badañ jedynie tylne
czêci dzia³ek, na ogó³ póniej zagospodarowywane ni¿ partie frontowe, lub takie szczególne przypadki jak relikty odkryte pod uliczk¹ Kurzy Targ, poszerzon¹ lub przebit¹ w miejscu, gdzie pierwotnie
znajdowa³a siê zabudowa. Ten ostatni przypadek jest
w sytuacji urbanistycznej Rynku unikatowy i dlatego nale¿y poddaæ go wszechstronnej analizie, tak¿e
pod k¹tem wpisania owej zabudowy w regularne rozmierzenie bloku zabudowy i dzia³ek.
Roland Mruczek, autor badañ archeologicznych
pod ul. Kurzy Targ, nie w¹tpi³ w zasadnoæ ³¹czenia odkrytych reliktów z parcelacj¹ obszaru przyrynkowego (Mruczek 2000, s. 259278). Zwi¹zek ten
by³ dla niego tak oczywisty, ¿e nawet go nie udowadnia³. I faktycznie, argumentem za postrzeganiem
odkrytych reliktów jako powsta³ych w ramach regularnie rozmierzonego bloku wschodniego Rynku
i podzia³em jego powierzchni na dwa rzêdy parcel
jest konsekwentne przestrzeganie przez odkryte bu-
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dynki skrajne zarówno linii zabudowy wschodniej
pierzei Rynku, jak i zachodniej pierzei ul. Szewskiej.
Owo przestrzeganie granic zachodzi³o na wszystkich
poziomach osadniczych, najwy¿ej z wyj¹tkiem najstarszego, z którym zwi¹zano tak ma³¹ liczbê obiektów, ¿e trudno tu mówiæ o przestrzeganiu czegokolwiek. Na wy¿szych poziomach odleg³oæ zewnêtrznych krawêdzi budynków skrajnych (na linii wschód
zachód) wynosi³a w przybli¿eniu 72 m (230 stóp),
czyli niewiele mniej ni¿ modularne 240 stóp. Przed
wschodni¹ pierzej¹ Rynku wyst¹pi³a strefa konstrukcji drewnianych  powtarzaj¹ce siê na ró¿nych poziomach umocnienia nawierzchni placu oraz obiekt
o lekkiej konstrukcji identyfikowany jako kram.
Kolejnym argumentem jest przestrzeganie przez
jamy, piwniczki i budynki odkryte wewn¹trz bloku
granicy, która wed³ug rekonstruowanego podzia³u na
dwa rzêdy parcel przebiega³a przez jego rodek. Jest
to wa¿ki argument, tym bardziej ¿e podobnie jak
poprzednio dotyczy on wszystkich nawarstwieñ osadniczych sprzed przebicia ulicy. Ewidentna ci¹g³oæ
osadnicza wyra¿aj¹ca siê w powtarzalnoci zabudowy na jej kolejnych poziomach datowanych dziêki
analizie dendrochronologicznej prób drewna na lata
po 1209, po 1223, po 1224, po 1227 i po 1230 r.
oznacza, ¿e rozwija³a siê ona w obrêbie parcel wytyczonych na tych samych zasadach, co w pozosta³ych blokach przyrynkowych.
Podobn¹ ci¹g³oæ osadnicz¹ zarejestrowano na
jednej z dzia³ek w pierzei zachodniej Rynku. Odkryto tam relikty dwóch nawarstwionych na siebie drewnianych budynków przyrynkowych i m³odszy od
nich budynek ceglany, stanowi¹cy najstarsz¹ murowan¹ sekcjê w obrêbie póniejszej kamienicy Rynek 6. Budynki te mia³y podobn¹ szerokoæ frontu
i jedn¹ ze cian (po³udniow¹) po³o¿on¹ przy rekonstruowanej granicy pierwotnej parcelacji. Tak¿e na
naro¿nej dzia³ce przy Rynku 12, w pierzei po³udniowej, zarejestrowano pozosta³oci dwóch nawarstwionych budynków drewnianych, poprzedzaj¹cych ceglany (Lasota i in. 2006). Poniewa¿ uk³ad stratygraficzny zarejestrowany u wylotu ul. Kurzy Targ
jest zbli¿ony do zastanego w innych partiach Rynku, nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy datowania po
1209 r. najstarszych budynków pod Kurzym Targiem nie mo¿na by rozci¹gn¹æ na najstarsze budynki drewniane w innych miejscach, a w konsekwencji tak¿e na wytyczenie regularnego uk³adu dzia³ek w blokach przyrynkowych. Tak czy inaczej
regularna parcelacja by³a faktem niemal od pocz¹tku zasiedlenia tego obszaru, czyli najpóniej od
2. dekady XIII w.

Geometria sieci nowotarskiej jest odmienna od
przyrynkowej i wi¹¿e siê z kierunkiem ul. Piaskowej i w. Katarzyny. Rekonstrukcja rozmierzenia
pierzei tego placu, które wydaj¹ siê nawi¹zywaæ do
modu³u 60-stopowego, z koniecznoci zosta³a oparta
jedynie na analizie planów katastralnych z pocz¹tków XX w., gdy¿ pozosta³oci historycznej zabudowy tego placu zosta³y wyburzone do fundamentów
w latach 60. XX w., bez przeprowadzenia jakichkolwiek badañ architektonicznych. Podstaw¹ rekonstrukcji by³y d³ugoci trzech pierzei Nowego Targu
przeliczone na stopê 31,3 cm, a mianowicie: d³ugoæ
pierzei pó³nocnej  110 m (351 stóp), po³udniowej
 113 m (359 stóp) i wschodniej  94 m (300 stóp).
Z przytoczonych wymiarów wynika, ¿e pierzeje te
stanowi³y wielokrotnoci odpowiednio szeciu i piêciu dzia³ek 60-stopowych. Przez pó³nocn¹ i po³udniow¹ pierzejê placu przeprowadzono o ul. Drewnianaw. Wita w taki sposób, ¿e w pierzei pó³nocnej ul. Drewniana przecina trzeci¹ dzia³kê, a w pierzei
po³udniowej ul. w. Wita przecina czwart¹. Powsta³e w ten sposób lekkie przesuniêcie osi nie by³o przypadkiem, gdy¿ spotykamy je tak¿e w rozmierzeniu
innych placów, przyk³adem plan Rynku w Dzier¿oniowie z lat 50. XIII w. Zachodnia pierzeja pl. Nowy
Targ liczy 84,5 m (270 stóp), co nie jest wielokrotnoci¹ 60 stóp. Jej d³ugoæ wynika albo z tego, ¿e
w rozmierzeniu pos³u¿ono siê modu³em po³ówkowym, czyli 30-stopowym, albo z tego, ¿e urbanistyka Nowego Targu jest skutkiem dzia³añ wieloetapowych. G³êbokoæ parcel wytyczonych przy placu
mog³a byæ typowa  120 stóp. Najbardziej prawdopodobny podzia³ bloku zabudowy ograniczonego
ul. w. Katarzyny, Wita Stwosza i w. Wita przedstawia³by siê nastêpuj¹co: po stronie pó³nocnej  trzy
dzia³ki o wymiarach 60×120 stóp zwrócone ku
pl. Nowy Targ, po po³udniowej  trzy identyczne
dzia³ki zwrócone frontem ku ul. Wita Stwosza,
a pomiêdzy nimi trzy prostopadle u³o¿one dzia³ki
o wymiarach 60×180 stóp, przechodz¹ce na przestrza³ bloku. Szerokoæ takich ulic jak Drewniana,
w. Wita, Krowia i Jod³owa wynosi 20 stóp.
Ostatnim, lecz pewnym pod wzglêdem chronologii obszarem planowej parcelacji by³o Nowe Miasto, wytyczone w rejonie obecnych ul. Purkyniego,
Krasiñskiego i Bernardyñskiej w 1263 r. Mateusz
Goliñski zrekonstruowa³ jego plan na podstawie
analizy róde³ pisanych i doszed³ do wniosku, ¿e
podstaw¹ rozmierzenia by³a wroc³awska dzia³ka
przyrynkowa o wymiarach 60×120 stóp (Goliñski
1997, s. 221225), co w owym czasie by³o wyranym anachronizmem.
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2. REKONSTRUKCJA SIECI DRÓG WROC£AWIA W XIII W.
Oko³o 1200 r.
Najlepiej skomunikowanym rejonem w pocz¹tkach XIII w. by³a wschodnia czêæ póniejszej civitas, przez któr¹ przechodzi³ odcinek dalekosiê¿nego traktu pó³nocpo³udnie. Wprawdzie przebieg pó³nocnej czêci tego traktu nie zosta³ uchwycony
w ostatnich badaniach na pl. Nowy Targ (Niegoda
2005, s. 71), jednak przez wszystkich badaczy jest
on identyfikowany z kierunkiem póniejszej ul. Piaskowej, prowadz¹cej ku przeprawie przez Odrzycê
i na wyspê Piasek (ryc. 10)28. Problematyczny jest
natomiast bieg po³udniowego odcinka tego traktu,
na ogó³ rekonstruowany zgodnie z przebiegiem ul.
w. Katarzyny, a wiêc tu¿ obok kocio³a w. Wojciecha (Atlas 2001, plansze 2b i 2c). W zwi¹zku
z odkryciem kolejnych pochówków nale¿¹cych do
cmentarza przy kociele w. Wojciecha a zlokalizowanych przy skrzy¿owaniu ul. Krawieckiej z ul. Wita
Stwosza taki kierunek owego traktu nie wydaje siê
mo¿liwy; poniewa¿ musia³ omijaæ cmentarz, trzeba
za³o¿yæ jego odchylenie w stronê zachodni¹ b¹d
wschodni¹. Cmentarzysko przy kociele w. Wojciecha rozci¹ga³o siê po jego po³udniowej stronie na
d³ugoci ok. 200 m. Na jedn¹ z tych mo¿liwoci,
mianowicie na odchylenie traktu na zachód, wskazywa³ ju¿ Józef Kamierczyk, krel¹c ów dalekosiê¿ny dukt na mapkach obrazuj¹cych osadnictwo
w najbli¿szej okolicy grodu na Ostrowie Tumskim
w VIXII w. i w 1. po³. XIII w. (Kamierczyk 1970,
s. 2022, ryc. 1, 4, 5). Badacz ów opar³ sw¹ rekonstrukcjê na wynikach badañ archeologicznych w wykopie za³o¿onym w rejonie kocio³a w. Wojciecha,
gdzie zosta³y odkryte drewniane nawierzchnie ulic
o przebiegu skonym w stosunku do pónoredniowiecznej sieci dróg w tym rejonie (ryc. 18), i na...
intuicji, gdy¿ rozmiary cmentarza przy kociele w.
Wojciecha nie by³y jeszcze wówczas znane. Co wiêcej, zrekonstruowany przez niego bieg tego traktu
trafi³ w jedyn¹ woln¹ od grobów przestrzeñ, o sze-

rokoci ok. 80 m, na granicy dwóch rozleg³ych nekropoli ówczesnego Wroc³awia29. Drugi cmentarz
rozci¹ga³ siê po stronie pó³nocnej kocio³a w. Marii Magdaleny, od póniejszej dzia³ki przy ul. Wita
Stwosza 4 na krañcu zachodnim a¿ do Wita Stwosza 15a w kierunku wschodnim (Buko 2005a,
s. 191192). Rekonstrukcja Kamierczyka ma jeszcze tê zaletê, ¿e wytycza ów trakt przez rodek wysoczyzny, niedostêpnej dla wód powodziowych Odry
(Atlas 2001, plansza 2c), tu¿ obok potwierdzonej
w ród³ach pisanych i w badaniach wykopaliskowych
osady skupionej wokó³ kocio³a w. Marii Egipcjanki. Rozwi¹zanie alternatywne, czyli odchylenie tego
traktu na wschód, jest ma³o prawdopodobne, gdy¿
wpada³by w lokalne obni¿enie, stanowi¹ce wrêcz
koryto przep³ywu wód powodziowych. Rozwa¿ania
nad przebiegiem owego traktu stanowi¹ klucz do
zrozumienia przemian urbanistycznych wschodniej
czêci lewobrze¿nego Wroc³awia (ryc. 19).
Specyficzny, wyd³u¿ony, rozci¹gniêty w osi
wschódzachód obszar cmentarza przy kociele w.
Wojciecha musia³ stanowiæ efekt dostosowania siê
do miejscowych uwarunkowañ drogowych. Od pó³nocy ogranicza³ go bowiem dalekosiê¿ny trakt prowadz¹cy z zachodu na wschód, z nanizanymi nañ
osadami  Szczepinem na zachodzie i osad¹ waloñsk¹ na wschodzie. Obydwa trakty zapewnia³y
obs³ugê komunikacyjn¹ tak¿e i innym osadom znajduj¹cym siê w obrêbie wroc³awskiej civitas. Wród
nich by³y dwie osady goci niemieckich, skupione
wokó³ kocio³ów pod wezwaniem dwóch wielkich
pokutnic  wspomnianej w. Marii Egipcjanki i w.
Marii Magdaleny (M³ynarska-Kaletynowa 1986,
s. 47, 6971). Tworzy³y one, wraz z nowo powsta³¹
na terenie zwanym póniej Keczerberg (Kacerska
Górka) osad¹, wianuszek osad satelickich, otaczaj¹cych g³ówn¹ osadê lewobrze¿n¹ przy kociele w.
Wojciecha. Obecnoæ osadnictwa na Kacerskiej
Górce potwierdzaj¹ jedynie badania archeologicz-

28
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Du¿ym walorem rekonstrukcji dróg protomiejskiego kompleksu osadniczego zaproponowanej przez Piekalskiego
(2002) jest przerzucenie traktu wschódzachód w pobli¿e
koryta Odry i poprowadzenie go wzd³u¿ potwierdzonego
archeologicznie osadnictwa wczesnoredniowiecznego, pomiêdzy zrekonstruowanymi na podstawie róde³ pisanych
karczm¹ Birvechnik (nr 20) i tawern¹ augustianów przy przeprawie na Piasek (nr 22). Niedostatkiem  brak prostego
po³¹czenia (choæby o znaczeniu lokalnym) pomiêdzy potwierdzonymi w ród³ach pisanych osadami Szczepin i Sokolniki i osad¹ waloñsk¹ przy kociele w. Maurycego (nr 9).

Cmentarze przy kocio³ach w. Wojciecha i w. Marii Magdaleny  dwóch najwa¿niejszych i najstarszych wi¹tyniach
lewobrze¿nego Wroc³awia, niemal ³¹czy³y siê ze sob¹, tworz¹c tzw. pole cmentarne. W przerwie pomiêdzy nimi zosta³ odkryty jeszcze jeden grób, wyposa¿ony jednak¿e
w przedmioty z XI w. Groby na owych cmentarzach by³y
po³o¿one doæ rzadko, st¹d kwestia ich kolizji z przebiegiem
szlaku pó³nocpo³udnie jest dyskusyjna  nie wszyscy badacze widz¹ problem w przechodzeniu traktu przez tego typu
nekropole (Piekalski 2002, s. 50, ryc. 1; Konczewski 2007,
s. 22, ryc. 15).

2. REKONSTRUKCJA SIECI DRÓG WROC£AWIA W XIII W.

Ryc. 18. Plan Wroc³awia w obrêbie murów wewnêtrznego piercienia z 2. po³. XIII w. Liniami przerywanymi
oznaczono skony przebieg ulic z 1. po³. XIII w., wg Kamierczyk 1966, ryc. 5
Fig. 18. Wroc³aw within the walls of the inner ring around 12501300. The broken line indicates
the diagonal plan of the streets from the first half of the 13th c., Kamierczyk 1966, fig. 5

ne, a konkretnie dwa skupiska wczenie datowanych
studni, po³o¿onych na po³udnie od rozleg³ego cmentarza przy kociele w. Wojciecha (Konczewski
2007, s. 23). Miejsce to, jak wskazuje nazwa, stanowi³o wyniesienie. Zosta³o ono jednak splantowane podczas przekopywania fosy wewnêtrznej. Jak siê
domylamy, zniknê³y wówczas górne czêci calca
i pierwotnego humusu wraz z reliktami osadnictwa
z pocz¹tku XIII w. Jedno, co pozosta³o, to dolne czêci owych studni. Zastanawia fakt, ¿e tworz¹ one
wyrane skupiska, przy jednoczesnym braku innych
studni z 1. tercji XIII w. w obrêbie przebadanego archeologicznie obszaru tzw. pl. Dominikañskiego.
Na zasiedlenie ok. 1200 r. w jakim stopniu tak¿e i zachodniej czêci lewobrze¿nej aglomeracji
przedmiejskiej wskazuj¹ pozosta³oci cmentarza

starszego od murów pónoromañskiego prezbiterium
kocio³a w. El¿biety. Istnienie tego cmentarza zosta³o potwierdzone dla pierwszych dekad XIII w.,
a to implikuje obecnoæ w tym czasie choæby drewnianej wi¹tyni (Piekalski 2005a, s. 343345). Rejon
owego cmentarza ³¹czy³a z osadnictwem skupionym
we wschodniej czêci civitas droga pokrywaj¹ca siê
zapewne z póniejsz¹ ul. Igieln¹. Nie odpowiemy na
pytanie, czy dochodzi³a ona a¿ do znanych ze róde³
pisanych zachodnich osad Wroc³awia, jak Sokolniki, Szczepin i karczmy Na Bytyniu, lecz mo¿na uznaæ
to za doæ prawdopodobne. Jej przed³u¿enie na zachód poza koció³ w. El¿biety przetrwa³o w formie
reliktu a¿ po wiek XVI. Stanowi³ je miedzuch prowadz¹cy do wnêtrza bloku miêdzy ul. Kie³banicz¹,
w. Miko³aja, Rzenicz¹ i £azienn¹. Jak wynika
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Ryc. 19. Rekonstrukcja Wroc³awia lewobrze¿nego ok. 1200 r.: 1  rekonstruowany trakt; 2  cmentarz; 2a  cmentarz
¿ydowski; 3  osada potwierdzona w ród³ach pisanych; 3a  osadnictwo z XII w. potwierdzone archeologicznie; 4  koció³;
5  karczma; a  opactwo augustianów z kocio³em NMP; b  koció³ w. Wojciecha; c  koció³ w. Marii Magdaleny;
d  koció³ w. Marii Egipcjanki; e  koció³ w. Maurycego. Oprac. M. Chorowska, rys. N. Lenkow
Fig. 19. Left-bank Wroc³aw around 1200. A reconstruction: 1  reconstructed road; 2  churchyard; 2a  Jewish cemetery;
3  settlement district confirmed in the written sources; 3a  settlement from the 12th c. confirmed by archaeology;
4  church; 5  inn; a  Augustinian Abbey with the church of Our Lady; b  St Wojciech/Adalbert church; c  St Mary
Magdalene church; d  St Mary of Egypt church; e  St Maurice church. Description M. Chorowska, drawing N. Lenkow

z badañ architektonicznych powsta³ej na jego miejscu kamienicy Kie³banicza 23, zablokowano go dopiero po po³owie XVI w. (Chorowska i in. 1986) 
wczeniej by³a tam przerwa w zabudowie, co stanowi ewenement w tej czêci Starego Miasta.
Oko³o 1225 r.
W 1. æwierci XIII w. zosta³ wytyczony Rynek
i przyleg³e bloki zabudowy, zajmuj¹ce rozleg³e wyniesienie, niezalewane przez wody powodziowe Odry.
Regularn¹ parcelacj¹ objêto obszar o wyrównanej
powierzchni i w wiêkszoci jak dot¹d niezabudowany. Prawdopodobnie by³y to dwa i pó³ lub trzy bloki po³o¿one na zachód od Rynku, pó³tora bloku na
pó³noc i pó³tora lub dwa bloki po stronie po³udniowej. Wprawdzie z dotychczas pozyskanych danych
archeologicznych wynika, ¿e bloki przyrynkowe
funkcjonowa³y od 2. dekady XIII w., natomiast bloki po³o¿one dalej od Rynku dopiero od 4. dekady,
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s¹dzê jednak, ¿e obszar zachodni poddano jednoczesnemu rozmierzeniu, najwy¿ej zasiedlano go w ró¿nym czasie. W ten sposób zosta³a wykorzystana ca³a
wyniesiona czêæ lewobrze¿nej civitas  na jej pó³nocno-wschodnim ramieniu roz³o¿y³o siê starsze
osadnictwo, natomiast na zachodnim  m³odsze, regularne. Drewniany trakt po³o¿ony przy wschodniej
pierzei Rynku, o przebiegu pó³nocpo³udnie, pojawi³ siê nie póniej ni¿ w latach 20. XIII w. (Mruczek 2000, s. 268, 271) i zapewne prowadzi³ ku nowej przeprawie przez Odrê, wzmiankowanej od
1231 r. (Goliñski 1986, s. 23). Ju¿ wkrótce przy przeprawie, w najwy¿ej po³o¿onej czêci nabrze¿a, mia³
stan¹æ nowy zamek z ceglan¹ wie¿¹ o wymiarach
8,5×8,5 m (Lasota i in. 2007, s. 238240), wzniesiony jako znak w³adzy ksi¹¿êcej nad lewobrze¿nym
miastem.
Na obszarze poddanym parcelacji pojawi³y siê
pierwsze odcinki takich ulic, jak wewnêtrzna Ruska,

2. REKONSTRUKCJA SIECI DRÓG WROC£AWIA W XIII W.

wewnêtrzna w. Miko³aja, Kie³banicza, Rzenicza,
Ofiar Owiêcimskich i ca³a uliczka Igielna. Skony
przebieg tej ostatniej by³ najpewniej uwarunkowany
kierunkiem dawnej cie¿ki prowadz¹cej z cmentarza przy kociele w. El¿biety na wschód  do centrum lewobrze¿nego osadnictwa. Porednim dowodem na to, ¿e kierunek ul. Igielnej zosta³ zaadaptowany ze starszego uk³adu, jest zaburzenie regularnej
siatki parcelacyjnej w blokach po³o¿onych na pó³noc od Rynku. Po pierwsze pomiêdzy ul. Igieln¹
i Kotlarsk¹ powsta³ blok o nieracjonalnej szerokoci jednego rzêdu parcel, po drugie siatka dzia³ek zosta³a przyciêta skonie. Nie by³o te¿ zapewne przypadkowe umiejscowienie nowo wytyczonej ul. Kotlarskiej. Jej przebieg wyznaczy³a pó³nocna granica

ostañca plejstoceñskiego, na którym roz³o¿y³ siê
obszar regularnej parcelacji (Traczyk 2005, s. 11).
W wyniku pojawienia siê ul. Kotlarskiej i przejêcia
przez ni¹ funkcji ³¹cznika pomiêdzy zachodni¹
i wschodni¹ czêci¹ miasta skony kierunek ul. Igielnej zacz¹³ zanikaæ. Nie przeprowadzono ju¿ jej przez
regularny blok zabudowy ograniczony odcinkami ul.
Kuniczej, Kotlarskiej, Szewskiej i Wita Stwosza
(ryc. 20).
Pierwotnie ul. Kotlarska nie mia³a trwa³ej nawierzchni. Zaczêto mociæ j¹ drewnem od 3. dekady XIII w. (Niegoda 2005, s. 7980). Drugim ³¹cznikiem pomiêdzy wschodni¹ i zachodni¹ czêci¹ miasta by³a nieistniej¹ca dzi uliczka (nazwijmy j¹ Wita
Stwosza-bis), zrekonstruowana przez Kamierczy-

Ryc. 20. Rekonstrukcja Wroc³awia lewobrze¿nego ok. 1225 r.: 1  rekonstruowany trakt (droga, ulica); 1a  odcinek traktu
(drogi, ulicy) o nawierzchni moszczonej drewnem; 1b  odcinek traktu (drogi, ulicy) o nawierzchni nieutwardzonej;
2  cmentarz; 2a  cmentarz ¿ydowski; 3  osada potwierdzona w ród³ach pisanych; 3a  osadnictwo z XII w. potwierdzone
archeologicznie; 3b  osadnictwo z 1. tercji XIII w. potwierdzone archeologicznie; 4  koció³; 5  karczma; 6  studnie;
7a  rekonstrukcja parcelacji (dzia³ki szerokoci 60 stóp); 7b  rekonstrukcja parcelacji (dzia³ki szerokoci 50 stóp);
a  opactwo augustianów z kocio³em NMP; b  koció³ w. Wojciecha; c  koció³ w. Marii Magdaleny; d  koció³ w. Marii
Egipcjanki; e  koció³ w. Maurycego; f  koció³ w. Ducha; g  koció³ w. El¿biety. Oprac. M. Chorowska, rys. N. Lenkow
Fig. 20. Left-bank Wroc³aw c. 1225. A reconstruction: 1  reconstructed road (street); 1a  stretch paved with wood;
1b  stretch with an unconsolidated surface; 2  churchyard; 2a  Jewish cemetery; 3  settlement district confirmed in the
written sources; 3a  settlement from the 12th century confirmed by archaeology; 3b  settlement from approximately first three
decades of the 13th c. confirmed by archaeology; 4  church; 5  inn; 6  well; 7a  reconstruction of the parcelling project
(properties 60 feet across); 7b  reconstruction of the parcelling project (properties 50 feet across); a  Augustinian Abbey
with the church of Our Lady; b  St Wojciech/Adalbert church; c  St Mary Magdalene church; d  St Mary of Egypt church;
e  St Maurice church; f  Holy Spirit church; g  St Elisabeth church. Description M. Chorowska, drawing N. Lenkow
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ka jako ³¹cznik pomiêdzy kocio³em w. Wojciecha
a pó³nocno-wschodnim naro¿nikiem Rynku. Od obecnej ul. Wita Stwosza ró¿ni³by j¹ prosty przebieg oraz
przesuniêcie bardziej ku pó³nocy, tak by omin¹æ
cmentarz przy kociele w. Marii Magdaleny.
Asumpt do rekonstrukcji tego typu uliczki oraz prostopad³ego do niej odcinka wy¿ej wspomnianej,
dalekosiê¿nej drogi pó³nocpo³udnie, skonych
wzglêdem obecnej siatki ulic, da³y Kamierczykowi badania archeologiczne w rejonie kocio³a w.
Wojciecha (ok. 40 m przed jego fasad¹). Przeprowadzono je w bloku zabudowy ograniczonym ul.
Wita Stwosza, w. Wita i w. Katarzyny, podczas budowy gmachu Navigi (przed wojn¹ by³o to podwórze

posesji przy Albrechtstrasse 30). W wykopie odkryto
krzy¿ówkê dwóch moszczonych drewnem traktów
 uliczki i ulicy (Kamierczyk 1966, s. 240244,
266282, ryc. 72, 80, 84), z których pierwsza, o szerokoci 1,5 m i przebiegu wschódzachód (zaginiona Wita Stwosza-bis), wystêpowa³a na trzech poziomach osadniczych, a druga, o szerokoci 3,5 m i kierunku pó³nocpo³udnie  na dwóch poziomach (ryc.
21). Zdaniem Kamierczyka uliczka stanowi³a najtrwalszy element zagospodarowania przebadanego
terenu. Nastêpna co do trwa³oci by³a ulica, a w dalszej kolejnoci widzia³ obudowuj¹ce je drewniane
domy szkieletowe, po³¹czone w jeden koñcowy zespó³ warstewk¹ ruin i spalenizny spowodowanej po-

Ryc. 21. Uk³ad elementów konstrukcji drewnianych w wykopie w rejonie kocio³a w. Wojciecha (dawniej Albrechtstrasse 30):
a  na poziomie IV (Kamierczyk 1966, s. 267, ryc. 80); b  na poziomie III (Kamierczyk 1966, s. 281, ryc. 84). Fragment
ulicy odkrytej na poziomie IV zosta³ zarejestrowany na d³ugoci 6 m (ad, 28). Sk³ada³ siê z okr¹glaków, ³upanych dyli i belek
ociosanych czworobocznie, g³ównie dêbowych. Kierunek uk³adu wyznacza³ nieokorowany legar dêbowy. Prowadzi³a ona
z po³udniowego zachodu na pó³nocny wschód (w kierunku Nowego Targu). Na poziomie III jej uk³ad wyznaczy³y dwa du¿e
legary o ³¹cznej d³ugoci 7 m. Z zachodu prowadzi³a do niej w¹ska uliczka, wyznaczona uk³adem dwóch dêbowych okr¹glaków
(0ab, 34). Uliczka ta, nieobecna na poziomie IV, by³a potwierdzona na starszym poziomie V i, jako przejcie, na VI.
W prawym dolnym naro¿niku wykopu (b) widaæ naro¿nik budynku szkieletowego
Fig. 21. Timber structures in the region of St Wojciech/Adalbert church (former Albrechtstrasse 30): a  at level IV
(Kamierczyk 1966, p. 267, fig. 80); b  at level III (Kamierczyk 1966, p. 281, fig. 84). The fragment of a street uncovered
at level IV was recorded over the length of 6 m (ad, 28). It consisted of logs, split stakes and square-sectioned beams,
mostly oak. The direction of the arrangement indicated by a sleeper beam (an oak log). The street ran SWNE (towards
Nowy Targ Market). At level III its arrangement was designated by two large sleeper beams jointly 7 m in length. From
the west it was joined by a narrow alley indicated by an arrangement of two oak logs (0ab, 34). This small street,
not present at level IV, was confirmed at the older level V and, as a passage, at level VI. In bottom right corner of trench (b)
a corner of a framed building
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¿arem. Interpretacjê znalezionego drewna jako nawierzchni ulicy i uliczki potwierdza eksplorowany
w ich zasiêgu inwentarz ruchomy  gwodzie, podkowy, podkowiaki, u³amki naczyñ glinianych i cinki
skóry. Kamierczyk datowa³ wytyczenie uliczki na
schy³ek XII lub pocz¹tek XIII w., a wymoszczenie
drewnem ulicy  na 3. æwieræ XIII w. (Kamierczyk
1966, s. 263, 277)30, uwa¿a³ jednak, ¿e ulica o przebiegu pó³nocpo³udnie funkcjonowa³a jako fragment
dalekosiê¿nego traktu o takim kierunku jeszcze przed
zasiedleniem tego terenu (Kamierczyk 1970, s. 20
22, ryc. 1, 45). Jej bieg celowa³ jednym koñcem
w po³udniowo-wschodni naro¿nik póniejszego pl.
Nowy Targ, natomiast drugim  ku póniejszej bramie O³awskiej. Nakrelony przez Kamierczyka
przebieg obu zaginionych ulic, skony wzglêdem
obecnej sieci dróg, jest sam w sobie argumentem na
rzecz prawid³owoci tej rekonstrukcji, poniewa¿
pozwala unikn¹æ kolizji z umiejscowieniem obydwu
cmentarzy protomiejskiego Wroc³awia.
Interpretacje reliktów odkrytych w wykopie w rejonie kocio³a w. Wojciecha przez Kamierczyka
ostatnio podwa¿y³ Jerzy Niegoda w podsumowaniu
swych badañ na Nowym Targu. Stwierdzi³ on mianowicie, ¿e odkryte relikty nawierzchni obydwu
30

Józef Kamierczyk odnotowa³ tak¿e pospieszn¹ rozbiórkê
i porzucenie domostw funkcjonuj¹cych na jednym z badanych poziomów osadniczych, wi¹za³ je jednak z najazdem
Mongo³ów z 1241 r. (Kamierczyk 1966, s. 263264).

Ryc. 22. Wroc³aw. Lokalizacja wykopów na pl. Nowy Targ,
wg Niegoda 2005, ryc. 1
Fig. 22. Wroc³aw. Location of trenches in Nowy Targ
Market, Niegoda 2005, fig. 1

domniemanych ulic stanowi³y depozyty drewna rozbiórkowego (np. powalone skrzyd³o drzwi) pochodz¹cego ze starszych domów, celowo rozbieranych
w wyniku wprowadzania szachownicowej sieci ulic
na Nowym Targu (Niegoda 2005, s. 79). Argumentem przeciwko obecnoci owych skonych ulic mia³a
byæ kolizja z obecnym uk³adem sieci dróg w tym
rejonie, wed³ug Niegody wprowadzonym bardzo
wczenie, w 2. lub 3. dekadzie XIII w., w zwi¹zku
z przemianami urbanistycznymi lokacji Henryka I
Brodatego (powstanie kolejnej nawierzchni równoleg³ej do ju¿ istniej¹cej ul. w. Katarzyny w odleg³oci kilkunastu/kilkudziesiêciu metrów wydaje siê
niecelowe). Tymczasem pó³nocna czêæ owej zaginionej, skonej ulicy o przebiegu pó³noc-po³udnie
zosta³a odkryta przez samego Niegodê w po³udniowo-wschodniej czêci Nowego Targu (ryc. 2224).
Jej drewniana nawierzchnia wyst¹pi³a w punktowych
wykopach 3a i 3b, przy czym w pierwszym wykopie (3a) uchwycono wschodni¹ krawêd tej drogi,
natomiast w drugim z nich (3b)  zachodni skraj jej
nawierzchni (pionowy s³up, legar oraz dranice). Poniewa¿ wykopy te by³y za³o¿one równolegle do
obecnej ul. Piaskowej, przesuniêcie wzglêdem nich
starej drogi oznacza jedno  jej skony przebieg.
Zaginiony, po³udniowy odcinek ul. Piaskowej-bis
³¹czy³ siê z obecnym przebiegiem tej ulicy mniej
wiêcej w 1/3 rozci¹g³oci obecnego pl. Nowy Targ
w kierunku pó³nocpo³udnie. Drewniana nawierzchnia Piaskowej powsta³a najwczeniej w latach

Ryc. 23. Wroc³aw. Wykopy na pl. Nowy Targ, uk³ad drewna
w wykopie 3a. Przy zachodniej krawêdzi wykopu (u do³u)
odkryto konstrukcjê (legar wzd³u¿ny i poprzeczne)
wschodniej krawêdzi ulicy o przebiegu pó³nocpo³udnie,
wg Niegoda 2005, ryc. 24
Fig. 23. Wroc³aw. Trenches in Nowy Targ Market, timbers
in trench 3a. By W edge of trench (at bottom) relics
(lengthwise and crosswise timbers) of the edge of the
street which ran NS, Niegoda 2005, fig. 24

81

V. REGULARNA SIEÆ ULIC. POWSTANIE I PRZEMIANY DO POCZ¥TKU XIV W.

Ryc. 24. Wroc³aw. Wykopy na pl. Nowy Targ, uk³ad drewna w wykopie 3b na dwóch poziomach: a  faza VI; b  faza VII.
Przy wschodniej krawêdzi wykopu (u góry) odkryto konstrukcjê (legar wzd³u¿ny i poprzeczne) zachodniej krawêdzi ulicy
o przebiegu pó³nocpo³udnie. W lewym dolnym naro¿niku wykopu widaæ naro¿nik budynku szkieletowego,
wg Niegoda 2005, ryc. 2829
Fig. 24. Wroc³aw. Trenches in Nowy Targ Market, timbers in trench 3b at two levels: a  phase VI; b  phase VII.
By E edge of trench (at top) relics (lengthwise and crosswise timber) of the western edge of a street which ran NS.
In bottom left corner of trench a corner of a framed building, Niegoda 2005, fig. 2829

12281230 (Niegoda 2005, s. 73). W tym samym
czasie  w 2. i 3. dekadzie XIII w.  jej zachodnia
pierzeja zosta³a obramowana drewnianymi domami
w konstrukcji szkieletowej. Relikty szeciu z nich
ods³oniêto w trakcie badañ w sezonie 19992000
przeprowadzonych pod nawierzchni¹ pl. Nowy Targ
(Niegoda 2005, s. 7174). Tak¿e w przeprowadzonym przez Kamierczyka wykopie w rejonie kocio³a w. Wojciecha ods³oniête zosta³y dwa drewniane
budynki  zrêbowy i szkieletowy, stanowi¹ce obramowanie zaginionych ulic o przebiegu skonym
wzglêdem obecnych (Kamierczyk 1966, ryc. 84).
Niezwykle aktualne staje siê pytanie, czy budowa owych domów wi¹za³a siê z przyjêciem regularnie wytyczonej dzia³ki o powtarzalnej wielkoci.
Jerzy Niegoda, analizuj¹c tê kwestiê, stwierdzi³, ¿e
dane uzyskane z pomiaru drewnianych budynków
frontowych, stoj¹cych wzd³u¿ ulicy Piaskowej pozwalaj¹ na postawienie hipotezy o 2526-stopowym
module parcelacji bloków zabudowy wytyczonych
w latach 30. XIII, która póki nie zostanie zweryfikowana wynikami badañ archeologicznych  pozostaje jedyn¹. Rzeczywicie, bazuj¹c na odkrytych
reliktach ci¹gu owych kilku podpiwniczonych budynków (ryc. 25), mo¿na postawiæ tezê o zastosowaniu 25-stopowego modu³u parcelacji, choæ ze
wzglêdu na szerokoæ jednej z odkrytych tam dzia³ek (tzw. dzia³ki po³udniowej) wynosz¹c¹ co naj-
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mniej 9 m, czyli 29 stóp (Niegoda 2005, s. 7273),
bardziej prawdopodobny wydaje siê modu³ 50-stopowy. Modu³ ten powinien byæ zwi¹zany z ca³¹ nowo
wytyczon¹ ul. Piaskow¹, a wiêc tak¿e i jej skonym
przed³u¿eniem na po³udnie (Piaskow¹-bis), tj. poza
strefê ul. Kotlarskiej. Kwestiê jego obecnoci na
wiêkszym obszarze wschodniej czêci Wroc³awia
i ewentualnej szerokoci wytyczonych tu dzia³ek
wkrótce zweryfikuj¹ przysz³e wykopaliska na Nowym Targu. Poniewa¿ mamy tu do czynienia z inn¹
ni¿ przy Rynku podstaw¹ parcelacji, nie s¹ to raczej
dwie flanki tego samego rozplanowania. Przyznam
jednak, ¿e zrekonstruowany przez Józefa Kamierczyka przebieg ul. Wita Stwosza-bis tak dobrze siê
zgadza z geometri¹ sieci ulic przyrynkowych, ¿e
trudno siê oprzeæ wizji jednego, pasmowego rozmierzenia na osi wschódzachód, z centralnie po³o¿onym, wielkim Rynkiem, które dopiero po przekopaniu fosy wewnêtrznej przyciêto do obecnych rozmiarów, a ponadto, w zwi¹zku z powstaniem Nowego
Targu jako placu dla Nowego Miasta, skorygowano
w czêci wschodniej. Wizja ta jest w oczywisty sposób zainspirowana hipotez¹ Jerzego Rozpêdowskiego na temat wielkiej lokacji Wroc³awia (Rozpêdowski 1995, s. 49) i podobnie jak ona trudna do udowodnienia.
Ów pasmowy, a raczej pasmowo-krzy¿owy uk³ad
mo¿na by sobie wyobraziæ jako ci¹g poprzecznie

2. REKONSTRUKCJA SIECI DRÓG WROC£AWIA W XIII W.

Ryc. 25. Wroc³aw. Wykopy na pl. Nowy Targ, uk³ad drewna w jednym z odkrytych budynków szkieletowych
w zaginionej, zachodniej pierzei ul. Piaskowej, plan i profil, wg Niegoda 2005, ryc. 18
Fig. 25. Wroc³aw. Trenches in Nowy Targ Market, timber relics of a framed building belonging to the western
no longer existing frontage of Piaskowa St., plan and section, Niegoda 2005, fig. 18

ustawionych bloków zabudowy o wymiarach 480×120
stóp, rozpiêtych pomiêdzy g³ównymi drogami na osi
wschódzachód, czyli traktem Ruska-O³awska oraz
równoleg³ym doñ ci¹giem: wewnêtrzna w. Miko³ajazaginiona Wita Stwosza-bis, siêgaj¹cy na wschód
a¿ po skrzy¿owanie z dalekosiê¿nym traktem pó³nocpo³udnie (Piaskowa-bis). O ile jednak funkcjonowanie w 2. æwierci XIII w. wy¿ej wymienionych
ulic wydaje siê prawdopodobne lub wrêcz udowodnione, o tyle w kwestii bloków wytyczonych na
wschód od Rynku trzeba zachowaæ daleko id¹c¹
ostro¿noæ. Tam bowiem znajdowa³y siê potê¿ne
przeszkody w postaci cmentarza, osady i kocio³a
pod wezwaniem w. Marii Magdaleny. Przypuæmy
zatem, ¿e parcelacja tego terenu postêpowa³a etapami. Czas wytyczenia pierwszego bloku po³o¿onego
na wschód od Rynku przybli¿aj¹ dendrodaty pozyskane z zabudowy odkrytej pod ul. Kurzy Targ.
Wschodnia pierzeja Rynku by³a zasiedlona od pocz¹tku XIII w., a najpóniej od 2. dekady tego stulecia, natomiast zachodnia pierzeja ul. Szewskiej 
od 2. lub 3. dekady. Wówczas te¿ musia³o dojæ do

pomniejszenia powierzchni cmentarza przy kociele w. Wojciecha o jego zachodni kraniec, na którym
rozmierzono regularnie wytyczone dzia³ki (por.
póniejsz¹ posesjê przy ul. Wita Stwosza 4). Prawdopodobnie ju¿ na pocz¹tku przez jedn¹ z parcel
wschodniego bloku Rynku przeprowadzono jakie
w¹skie przejcie (miedzuch?), zapewniaj¹ce komunikacjê z kocio³em w. Marii Magdaleny i osad¹.
Porednio wskazuje na to nadreprezentacja drewnianych budynków szkieletowych odkrytych pod póniejsz¹ uliczk¹ Kurzy Targ.
Nie wiemy, kiedy narzucono geometriê drugiego bloku na wschód od Rynku osadzie goci niemieckich przy kociele w. Marii Magdaleny. Na terenie
po³o¿onym na po³udnie od tego kocio³a, pod przechodz¹c¹ obok niego ul. w. Marii Magdaleny, odkryto budynek i skomunikowany z nim miedzuch,
datowany dendrochronologicznie na czas po 1239 r.
Najpóniej w latach 60. XIII w. to w¹skie przejcie
obudowano solidnym p³otem wyznaczaj¹cym granicê w³asnoci kocielnej i mieszczañskiej (Mruczek
2000, s. 272; Piekalski 2002b, s. 59, ryc. 9). Dato-
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wanie dendrochronologiczne reliktów zabudowy
ryglowej zarejestrowanej w obrêbie póniejszych parcel przy ul. w. Marii Magdaleny 4/6, Szewskiej 8
i O³awskiej 8283 mieci siê w przedziale od koñca XII w. do lat 60. XIII w. (Mruczek 2000, s. 272).
Nie znamy te¿ metryki trzeciego bloku po³o¿onego na wschód od Rynku (pomiêdzy ul. £aciarsk¹
a Biskupi¹). Badania przeprowadzone w zachodniej
pierzei ul. Biskupiej nr 15 i 16 ujawni³y du¿¹ liczbê
obiektów z XIII w., wskazuj¹c¹ na znaczn¹ intensywnoæ zasiedlenia tego rejonu oko³o po³owy stulecia. Co do metryki czwartego bloku, zawartego
pomiêdzy ul. Biskupi¹ a Krawieck¹, rozstrzygaj¹ce
s¹ badania archeologiczne przeprowadzone na posesjach O³awska 69/Biskupia 1,1a7 (Konczewski
2007, s. 117118). Datowanie odkrytej tam rozproszonej zabudowy drewnianej wskazuje, ¿e trwa³e zagospodarowanie bloku nast¹pi³o po po³owie XIII w.
(Konczewski 2007, s. 8889, 118121). Generalne
rozmiary tego bloku (480×180 stóp) s¹ wielokrotnoci¹ modu³u 60-stopowego i wpisuj¹ siê w siatkê
parcelacji nowotarskiej (ul. Wita Stwosza i O³awska obramowane frontami standardowych dzia³ek,
natomiast rodkowa czêæ ul. Biskupiej  frontami
czterech parcel g³êbokich na 180 stóp i przechodz¹cych na przestrza³ bloku (Atlas 2001, tablica 3).
Konkretne dane na temat szerokoci dzia³ek we
wschodniej pierzei ul. Biskupiej daj¹ siê odnieæ
dopiero do mniej wiêcej po³owy XIV w., kiedy to
wype³ni³a j¹ zwarta, murowana zabudowa. Zaistnia³e
do tego czasu zmiany, polegaj¹ce g³ównie na rozpadzie parcel, obserwowanym jeszcze zreszt¹ w XV w.,
spowodowa³y, ¿e pojedyncze budynki mia³y wówczas szerokoci ok. 20, 30 i 60 stóp (np. Biskupia
3/4) i na ogó³ dobrze wpisywa³y siê w modularn¹
sieæ podzia³ów. Jeszcze w XVI w. a¿ trzy sporód
czterech przebadanych parcel przechodzi³y na przestrza³ bloku i mia³y g³êbokoæ ok. 58 m (185 stóp).
Ta ostatnia przes³anka ka¿e wi¹zaæ parcele przy
wschodniej pierzei ul. Biskupiej z m³odszym rozmierzeniem nowotarskim, powsta³ym razem z placem
dopiero po likwidacji traktu Piaskowa-bis.
Najdalej wysuniêt¹ na wschód zasiedlon¹ stref¹
ówczesnej civitas by³ rejon Kacerskiej Górki, gdzie
nadal kopano studnie. W sumie powsta³o ich dziewiêæ. Dog³êbne przekszta³cenie tego terenu w zwi¹zku z przekopaniem wewnêtrznej fosy sprawi³o, ¿e
ani uk³ad dzia³ek, ani kierunek tamtejszych ulic nie
jest mo¿liwy do odtworzenia. Prawdopodobnie osadnictwo na Keczerbergu skupia³o siê przy dalekosiê¿nej drodze wschódzachód, prowadz¹cej te¿ ku osadzie waloñskiej.
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Oko³o 1250 r.
Niezale¿nie od przyczyn decyzji o przekopywaniu fosy wewnêtrznej, akcja ta, najpewniej prowadzona od 5. dekady XIII w.31, spowodowa³a bardzo
istotne zmiany w rozplanowaniu wczesnego Wroc³awia. Przede wszystkim zosta³y przeciête na pó³ bloki zabudowy po³o¿one na zachód i po³udnie od Rynku  przy ul. Rzeniczej i Ofiar Owiêcimskich,
a piercieñ fosy sta³ siê odt¹d granic¹ regularnej parcelacji. W po³udniowo-zachodnim zakolu fosy powsta³ pl. Solny, w pó³nocno-zachodnim  umiarowe i nieumiarowe bloki zabudowy, ograniczone
ul. Kotlarsk¹, Rzenicz¹ i Odrzañsk¹ oraz zakolem
fosy. Przekopanie fosy przez rejon Kacerskiej Górki spowodowa³o odciêcie osadnictwa obecnego tam
od pocz¹tku XIII w. od wewnêtrznej czêci miasta.
Racjê bytu straci³y wspominane ju¿ studnie  po
wpuszczeniu do fosy wód Bia³ej O³awy, co nast¹pi³o w 1291 r., uleg³y one ca³kowitemu zamuleniu
(ryc. 26).
Do po³owy XIII w. zosta³a wytyczona szachownica ulic w ca³ej pó³nocnej i wschodniej czêci miasta, tj. w pasie miêdzy ul. Kotlarsk¹ a terenami ksi¹¿êcymi i klasztornymi na pó³nocy oraz miêdzy
Szewsk¹ i skonym odcinkiem ul. Piaskowej-bis.
Pó³nocne bloki zabudowy najprawdopodobniej by³y
dzielone na parcele takie same jak przy Rynku 
60×120 stóp, choæ trzeba odnotowaæ, ¿e frekwencja redniowiecznych kamienic o szerokoci ok. 20
lub 40 stóp by³a w tej czêci miasta wiêksza ni¿ gdzie
indziej32. Rozmierzano tam krótsze bloki ni¿ przy
Rynku, a przez to bardziej wygodne. W omawianym
czasie istnia³a ju¿ tak¿e wspomniana wy¿ej uliczka
w. Marii Magdaleny, w postaci w¹skiego przejcia
biegn¹cego wzd³u¿ ogrodzenia placu przy kociele
pod tym wezwaniem (Mruczek 2000, s. 272).
Czas parcelacji terenów po³o¿onych na pó³noc
od ul. Kotlarskiej przybli¿y³y badania parceli mie31

32

W wietle dokumentów z lat 12611268, w których mówi
siê o dwóch fosach lub u¿ywa okrelenia fossata exteriora
(Goliñski 1986, s. 26), przekopywanie fosy wewnêtrznej
powinno siê rozpocz¹æ w 5. lub 6. dekadzie XIII w.
Analizuj¹c szerokoci kamienic powsta³ych w rejonie po³o¿onym na pó³noc od ul. Kotlarskiej, postawilimy hipotezê o wytyczeniu tam pierwotnie dzia³ek o szerokoci 40
stóp (Chorowska, Lasota 1995b, s. 7582). Hipoteza ta jest
jednak trudna do udowodnienia, gdy¿ dzielniki i wielokrotnoci dzia³ek 40- i 60-stopowych w wiêkszoci s¹ takie same.
Mateusz Goliñski (1995, s. 3739) wykaza³ ponadto, ¿e
w rejonie ul. No¿owniczej jeszcze w XIV w. dochodzi³o do
wtórnego podzia³u parcel na skutek dzia³alnoci poszczególnych korporacji zawodowych. Byæ mo¿e to stanowi przyczynê nadreprezentacji dzia³ek o szerokoci 20 stóp.
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Ryc. 26. Rekonstrukcja Wroc³awia lewobrze¿nego ok. 1250 r.: 1  rekonstruowany trakt (droga, ulica); 1a  odcinek traktu
(drogi, ulicy) o nawierzchni moszczonej drewnem; 1b  odcinek traktu (drogi, ulicy) o nawierzchni nieutwardzonej;
2  cmentarz; 2a  cmentarz ¿ydowski; 3  osada potwierdzona w ród³ach pisanych; 3a  zasiêg osadnictwa z XII w.;
3b  zasiêg osadnictwa z XIII w.; 4  koció³; 5  mury miejskie i bramy; 6  studnie; 7  wie¿a zamku lewobrze¿nego;
8a  rekonstrukcja parcelacji (dzia³ki szerokoci 60 stóp); 8b  rekonstrukcja parcelacji (dzia³ki szerokoci 50 stóp);
a  opactwo augustianów z kocio³em NMP; b  koció³ w. Wojciecha; c  koció³ w. Marii Magdaleny; d  koció³ w. Marii
Egipcjanki; e  koció³ w. Maurycego; f  koció³ w. Ducha; g  koció³ w. El¿biety; h  klasztor franciszkanów
z kocio³em w. Jakuba; i  klasztor klarysek z kocio³em w. Klary; j  koció³ w. Macieja; k  koció³ w. Jerzego
(póniej w. Agnieszki). Oprac. M. Chorowska, rys. N. Lenkow
Fig. 26. Left-bank Wroc³aw around 1250. A reconstruction: 1  reconstructed communication road (street); 1a  stretch
paved with wood; 1b  stretch with an unconsolidated surface; 2  churchyard; 2a  Jewish cemetery; 3  settlement district
confirmed in the written sources; 3a  extent of settlement from the 12th c.; 3b  extent of settlement from the 13th c.;
4  church; 5  town walls and gates; 6  well; 7  tower of the left-bank castle; 8a  reconstruction of the parcelling project
(properties 60 feet across); 8b  reconstruction of the parcelling project (properties 50 feet across); a  Augustinian Abbey
with the church of Our Lady; b  St Wojciech/Adalbert church; c  St Mary Magdalene church; d  St Mary of Egypt church;
e  St Maurice church; f  Holy Spirit church; g  St Elisabeth church; h  Franciscan monastery with St James church;
i  Order of Saint Claire convent with St Clare church; j  St Matthew church; k  St George (subsequently St Agnes) church.
Description M. Chorowska, drawing N. Lenkow

szczañskiej przy ul. Wiêziennej 10/11, datowanej na
mniej wiêcej po³owê XIII w. (Buko 1999, s. 33),
oraz badania na pl. Nowy Targ. Deska legara umieszczonego pod nawierzchni¹ ulicy przechodz¹cej
wzd³u¿ pó³nocnej pierzei tego placu pochodzi z drzewa ciêtego w 1237 r. Drewniana nawierzchnia tej
ulicy, o szerokoci 4 m, zosta³a zarejestrowana w wykopie 2, miêdzy 1 a 5 m.b. jego d³ugoci (Niegoda
2005, ryc. 16), lecz w odleg³oci ok. 9 m od obecnej pó³nocnej pierzei placu. Odkryty odcinek ulicy
by³ wiêc po³o¿ony dok³adnie na przed³u¿eniu

ul. No¿owniczej, skonie natomiast w stosunku do
obecnej pierzei Nowego Targu! Dowodzi to, ¿e zarówno tereny zalewowe, jak i wczeniej zasiedlone
pó³nocno-wschodnie rejony lewobrze¿nej civitas zaczêto przekszta³caæ w regularne bloki zabudowy
mniej wiêcej w latach 30.40. XIII w. i ¿e wytyczona tam szachownica ulic by³a zgodna z geometri¹
sieci przyrynkowej, a nie nowotarskiej. Chodzi
o drugie i trzecie pasmo bloków po³o¿onych na pó³noc od Rynku. Ich regularnoæ zak³óca jedynie skony bieg ul. Wiêziennej.
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Oko³o 1275 r.
Dat¹ graniczn¹ dla przemian sieci ulicznej we
wschodniej czêci miasta by³ prawdopodobnie rok
1263, w którym rajcowie wroc³awscy za³o¿yli Nowe
Miasto, zlokalizowane na wschód od Bia³ej O³awy,
w rejonie obecnych ul. Purkyniego i Krasiñskiego.
Powsta³y tam wówczas nowe ulice, jak Polska, w.
Ducha, Szeroka i Ró¿ana, oraz parcele budowlane
identyczne z wytyczanymi 60 lat wczeniej przy
Rynku. Jedno, czego zabrak³o, to plac targowy, choæ
do pewnego stopnia brak ten rekompensowa³a podwójna szerokoæ ul. Szerokiej (ryc. 27).
Brak targowiska na Nowym Miecie nie by³ zapewne przypadkiem. W³anie w tym czasie, po s¹-

siedzku, powstawa³o nowe za³o¿enie urbanistyczne
rozplanowane wokó³ sporej wielkoci placu zwanego
Nowym Targiem (Niegoda 2005, s. 81). Wytyczony wówczas plac zaj¹³ przestrzeñ od ul. Piaskowej
po o Krowiej i Jod³owej oraz od ul. No¿owniczej
po Kotlarsk¹, poch³aniaj¹c starsz¹ zabudowê, m.in.
zachodniej pierzei ul. Piaskowej. Jak pokazano wy¿ej, modu³em tego rozmierzenia by³a dzia³ka o szerokoci 60 stóp, a wymiary placu podporz¹dkowano proporcjom geometrycznym 5 : 6 (300×360 stóp).
Przy okazji zosta³ wyprostowany bieg ul. Piaskowej
na ca³ej jej d³ugoci i na jej przed³u¿eniu powsta³
prosty odcinek ul. w. Katarzyny. Znikn¹³ tym samym skony odcinek ul. Piaskowej-bis i prostopad³y doñ odcinek ul. Wita Stwosza-bis. Nowa ul. Wita

Ryc. 27. Rekonstrukcja Wroc³awia lewobrze¿nego ok. 1275 r.: 1  cmentarz; 1a  cmentarz ¿ydowski; 2  osada potwierdzona
w ród³ach pisanych; 3  koció³; 4  mury miejskie i bramy; 5  studnie; 6  wie¿a zamku lewobrze¿nego; 7  rekonstrukcja
parcelacji (dzia³ki szerokoci 60 stóp); 8  sucha fosa; a  opactwo augustianów z kocio³em NMP; b  koció³ w. Wojciecha;
c  koció³ w. Marii Magdaleny; d  koció³ w. Marii Egipcjanki; e  koció³ w. Maurycego; f  koció³ w. Ducha;
g  koció³ w. El¿biety; h  klasztor franciszkanów z kocio³em w. Jakuba; i  klasztor klarysek z kocio³em w. Klary;
j  koció³ w. Macieja; k  koció³ w. Jerzego (póniej w. Agnieszki). Oprac. M. Chorowska, rys. N. Lenkow
Fig. 27. Left-bank Wroc³aw around 1275. A reconstruction: 1  churchyard; 1a  Jewish cemetery; 2  settlement district
confirmed by the written sources; 3  church; 4  town walls and gates; 5  well; 6  tower of the left-bank castle;
7  reconstruction of the parcelling project (properties 60 feet across); 8  dry moat; a  Augustinian Abbey with the church
of Our Lady; b  St Wojciech/Adalbert church; c  St Mary Magdalene church; d  St Mary of Egypt church; e  St Maurice
church; f  Holy Spirit church; g  St Elisabeth church; h  Franciscan monastery with St James church; i  Order of Saint
Claire convent with St Clare church; j  St Matthew church; k  St George (subsequently St Agnes) church.
Description M. Chorowska, drawing N. Lenkow
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2. REKONSTRUKCJA SIECI DRÓG WROC£AWIA W XIII W.

Stwosza zosta³a dwukrotnie za³amana i w efekcie
wyprowadzona prostopadle do ul. w. Katarzyny.
Wytyczone wówczas na nowo dwa bloki zabudowy,
ograniczone ul. Krowi¹, w. Wita, w. Katarzyny,
Wita Stwosza i pl. Nowy Targ, uzyska³y tak prawid³owe wymiary (420×180 stóp) i proporcje, stanowi¹ce wielokrotnoci modu³u 60-stopowego, ¿e
mo¿emy je uznaæ za wynik wiadomej akcji planistycznej. O tego nowego za³o¿enia, podporz¹dkowana nowo wytyczonym ul. w. Katarzyny i Piaskowej, nie by³a ju¿ równoleg³a do sieci rozmierzenia
zwi¹zanej z Rynkiem. Powsta³e niezgodnoci wygu-

biono w pasie trapezowatych bloków zawartych pomiêdzy ul. £aciarsk¹ a ci¹giem ul. Biskupiej, Krowiej, Jod³owej.
Oko³o 1300 r.
Na prze³omie XIII i XIV w. by³y ju¿ wytyczone
prawie wszystkie ulice redniowiecznego Wroc³awia. W 1261 r. mia³a miejsce trzecia lokacja, podjêta z zamiarem uporz¹dkowania skomplikowanych
stosunków przestrzennych i prawnych zrodzonych
w wyniku dwóch poprzedzaj¹cych j¹ akcji lokacyjnych (M³ynarska-Kaletynowa 1986, s. 161170).

Ryc. 28. Wroc³aw, rejon ul. w. Miko³aja na odcinku zewnêtrznym; na podk³adzie z przedwojennego planu
katastralnego zaznaczono przebadane kamienice redniowieczne: 1  kamienice z lat 14501470;
2  kamienice z lat 14701525; 3  kamienice z lat 15251600. Rys. M. Chorowska
Fig. 28. Wroc³aw, the region of the outer stretch of w. Miko³aja St.; the investigated medieval town houses
shown against the background of a pre-1945 cadastral survey: 1  town houses from 14501470; 2  town houses
from 14701525; 3  town houses from 15251600. Drawing M. Chorowska
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V. REGULARNA SIEÆ ULIC. POWSTANIE I PRZEMIANY DO POCZ¥TKU XIV W.

W obszar miasta zosta³ powtórnie (?) w³¹czony piercieñ terenu pozostaj¹cy na zewn¹trz wewnêtrznej
fosy. Sporód powsta³ych tam ulic najstarsze by³y
zapewne odcinki dróg dalekosiê¿nych, prowadz¹cych na po³udnie (zewnêtrzna ul. widnicka), zachód
(zewnêtrzna ul. Ruska) i wschód (zewnêtrzna ul.
O³awska, przechodz¹ca w Inter Gallicos, wzmiankowan¹ od 1302 r.). Wczesn¹ metrykê ma tak¿e ulica
biegn¹ca tu¿ przy fosie, znana by³a bowiem jako
Inter brasiatores ju¿ w 1302 r. Po³o¿ona na jej
przed³u¿eniu ulica zwana Kacersk¹ Górk¹ wystêpowa³a w ród³ach pisanych od 13531356 r. Metryka wytyczonych przy niej dzia³ek o nieregularnym

zarysie siêga na ogó³ 1. po³. XIV w. (Konczewski
2007, s. 3132). Oko³o 1300 r. istnia³a ju¿ zewnêtrzna ul. w. Miko³aja. Poprowadzono j¹ skonie w
stosunku do ul. Ruskiej i sieci parcelacji obecnej na
tym terenie. Kierunek ul. w. Miko³aja, d¹¿¹cej do
zbiegu z ul. Rusk¹ przy bramie w. Miko³aja, w zestawieniu z kierunkiem granic obramowuj¹cych j¹
posesji sprawia wra¿enie, jakby ulica przeciê³a starsze od niej dzia³ki (ryc. 28). Przeciwnie  ul. Cieszyñskiego (Borghlehn, wzmiankowana w 1355 r.)
i Jundegasse z 1345 r. zosta³y poprowadzone równolegle do ul. Ruskiej.

3. PODSUMOWANIE
W 1. tercji XIII w. wroc³awska civitas sk³ada³a siê
z kilku gmin mieszczañskich, odmiennych pod wzglêdem sposobu zagospodarowania terenu, z których
jedne by³y osadzone na regularnie rozparcelowanym
obszarze, a inne nie. Ró¿nice dotyczy³y tak¿e wielkoci wytyczonych parcel oraz powi¹zania ich
z któr¹ z sieci ulicznych. Najwiêkszy obszar poddany regularnej parcelacji stanowi³ Rynek wraz
z otaczaj¹cymi go blokami budowlanymi, w ci¹gu
dwóch pierwszych dziesiêcioleci XIII w. rozmierzonymi na surowym korzeniu, na bazie modu³u 60-stopowego. Rozmierzenie to, szerokoci ok. 150 m,
mia³o uk³ad pasmowy, rozci¹gniêty na znacznej d³ugoci wzd³u¿ drogi tranzytowej wiod¹cej z zachodu na wschód. Jeli nawet powsta³o w jednym rzucie, to zasiedlenie bloków odbywa³o siê etapami.
Mo¿na wyobraziæ sobie krocz¹cy model parcelacji
 jej pocz¹tek stanowi³ Rynek, sk¹d przed³u¿ano j¹
na zachód, na tereny niezabudowane, i na wschód,
w strefê starszego zasiedlenia. Wkroczenie na te
ostatnie tereny by³o przeci¹gniête w czasie a¿ po
pocz¹tek 2. po³. XIII w. Zasiêg parcelacji w kierunku zachodnim by³ najpewniej wiêkszy ni¿ obecnie.
Jej pó³nocn¹ granicê stanowi³a ul. Kotlarska. Podobny proces etapowego rozwoju parcelacji, postêpuj¹cej z zachodu, z terenów wczeniej niezagospodarowanych, na wschód, ku przedlokacyjnej osadzie
przy pónoromañskim kociele NMP, obserwuje siê
w innym miecie sto³ecznym, w Legnicy (Chorowska w druku), modernizowanym w 1. po³. XIII w.
Niemal równoczenie, w 2. i 3. dekadzie XIII w.,
przekszta³cono odcinek dalekosiê¿nego szlaku pó³nocpo³udnie w moszczon¹ drewnem ul. Piaskow¹,
a w jej pierzejach wytyczono dzia³ki budowlane
o szerokoci 25 lub 50 stóp. Transformacja szlaku
drogowego w ulicê nast¹pi³a w obrêbie najwiêkszej
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przedlokacyjnej osady lewobrze¿nej civitas, a regularne dzia³ki budowlane wytyczono na terenie uprzednio zabudowanym. Kolejny etap parcelacji, przypadaj¹cy na lata 30.40. XIII w., dotyczy³ bloków zabudowy pomiêdzy ul. Kotlarsk¹ a terenem ksi¹¿êcym
na pó³nocy, gdzie wytyczono sieæ ulic i dzia³ki stanowi¹ce kontynuacjê rozmierzenia przyrynkowego.
Tam równie¿ wkroczono na obszar starszego osadnictwa i ca³kowicie je przekszta³cono. W efekcie
powsta³a rozleg³a sieæ ulic szachownicowych, najstarsza tej wielkoci na l¹sku, najstarsza w Polsce
i jedna z pierwszych w Europie.
Temat kszta³towania siê sieci ulicznej prowadzi
do dyskusji zwi¹zanej z rozmiarami pierwotnych
dzia³ek. We wstêpnej czêci artyku³u próbowalimy
dowieæ, ¿e w sieci przyrynkowej wielkoæ dzia³ki
wynosi³a 60×120 stóp, a w m³odszej sieci nowotarskiej  60×120 i 60×180 stóp, gdy¿ w oparciu o ich
wielokrotnoci zosta³y uformowane bloki zabudowy. Wielkoci te mo¿na traktowaæ czysto modularnie  jako wymiar przeliczeniowy, w który wpisane
by³y mniejsze w rzeczywistoci dzia³ki, np. 30-stopowe, lub jako pierwotne curia integra, które dopiero po pewnym czasie ulega³y podzia³om. Na podstawie analiz zabudowy murowanej mo¿na stwierdziæ, ¿e bardziej uzasadniona jest druga interpretacja.
Nie wynika to z doktryny, lecz ze statystyki  obserwuj¹c przemiany zabudowy, widzimy znacznie wiêcej przypadków rozpadu dzia³ek 60-stopowych ni¿
ich komasacji. Do omówionych wy¿ej przyk³adów
z pobli¿a Rynku czy ul. Kie³baniczej mo¿na dorzuciæ nastêpne w pierzei ul. Biskupiej (Biskupia 3/4,
6/7), których rozpad nast¹pi³ dopiero w XVXVI w.
Now¹ sytuacjê stwarza dopiero odkrycie reliktów
szeciu domów szkieletowych na Nowym Targu,
poniewa¿ ich niewielkie rozmiary, w³aciwe zabu-

3. PODSUMOWANIE

Ryc. 29. Wielka lokacja Wroc³awia w ujêciu Jerzego Rozpêdowskiego (Rozpêdowski 1995, ryc. 1)
Fig. 29. The Great Incorporation of Wroc³aw (Rozpêdowski 1995, fig. 1)

dowie drewnianej, znacznie lepiej wpisuj¹ siê
w modu³ 25-stopowy, a czas budowy  tu¿ po parcelacji gruntu  nie pozostawia marginesu czasu,
w którym mog³yby nast¹piæ podzia³y parcel. Odkryto
jednak tylko relikty budynków, a nie granice siedlisk
wyznaczone usytuowaniem p³otów. Przyk³ad w ca³oci przebadanej dzia³ki ¿ydowskiej z ul. Wiêziennej 10/11 pokazuje, ¿e w pierwszej fazie by³a ona
szeroka na a¿ 22,3 m (co przy stopie 31,3 cm daje
71,2 stopy), z domem w czêci pó³nocnej i niezabudowanym podwórzem w czêci po³udniowej, a jej
ostateczny podzia³ nast¹pi³ dopiero w XV w. (Buko 1999a, s. 203210). Tak¿e jedyna posesja na pl.
Nowy Targ przebadana w nieco wiêkszym zasiêgu,
ok. 9 m szerokoci (tzw. posesja po³udniowa), na
której sta³ jeden z odkrytych, drewnianych domów,
stanowi³a jedn¹ ca³oæ. Problem szerokoci pierwotnych dzia³ek daleki jest wiêc od rozstrzygniêcia i zapewne ostatnie s³owo przynios¹ dopiero przysz³e badania na Nowym Targu.

Teren poddany opisanym przemianom urbanistycznym by³ rozleg³y i zró¿nicowany pod wzglêdem osadniczym, lecz najpewniej w ca³oci zosta³
objêty immunitetem. W sensie prawnym oznacza³o
to lokacjê obejmuj¹c¹ szeroki obszar póniejszego
miasta wewnêtrznego i zewnêtrznego, a wiêc zawarty w granicach wizjonersko nakrelonych przez Jerzego Rozpêdowskiego (ryc. 29). Lokacja, jako reforma prawna, mog³a mieæ miejsce ju¿ w pierwszych
dwóch dekadach XIII w., lecz zapocz¹tkowane przez
ni¹ przemiany przestrzenne dokonywa³y siê przez
d³u¿szy czas. Istotne zmiany poci¹gnê³a za sob¹ decyzja o przeciêciu miasta fos¹ wewnêtrzn¹. Tereny
po³o¿one na styku z ni¹ dostosowano do jej przebiegu; tak¿e ca³a czêæ zewnêtrzna uzyska³a nieregularny uk³ad, mimo w³¹czenia jej do miasta w 1261 r.
Ostatnim wa¿nym etapem by³o ukszta³towanie Nowego Targu i powtórne wytyczenie obramowuj¹cych
go bloków wraz z ca³¹ wschodni¹ czêci¹ Wroc³awia.
M.Ch.
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