VII. O ZABUDOWIE MUROWANEJ W PIERZEJACH RYNKU I ULIC
Wiedza o murowanym budownictwie mieszkalnym Wroc³awia z okresu redniowiecza wzrasta³a
etapami. Z monograficznych opracowañ kamienic
Rudolfa Steina (1931; 1935), któremu by³y znane
nieliczne kamienne portale, obramienia okien, sklepienia oraz szczyty, wynika³o, ¿e pojawi³y siê one
w XIV w. XIII-wieczn¹ metrykê niektórych kamienic ujawni³y badania rozpoczête w czasie powojennej odbudowy Starego Miasta, obejmuj¹ce równie¿ strukturê murów. Do 1976 r. zarejestrowano
relikty 12 domów wzniesionych z cegie³ w w¹tku
dwuwozówkowym, typowym dla budownictwa
z XIII w., najwiêcej przy Rynku i w jego okolicy
(Czerner 1976, s. 5357). G³ówny ich odkrywca,
Tadeusz Kozaczewski, czas powstania budynków
stwierdzonych w pó³nocnej czêci Starego Miasta
okreli³ na 1. æwieræ XIII w., a sporód domów rozpoznanych w pierzejach Rynku za najstarszy, zbudowany przed 1241 r., uzna³ dom na dzia³ce nr 17,
na podstawie formy jednej z baz i g³owic kolumn,
które dwiga³y sklepienie pierwszej kondygnacji.
Olgierd Czerner, wskazuj¹c na te kolumny i wzmianki ród³owe, sk³oni³ siê do datowania najstarszych
domów murowanych przy Rynku na 2. i 3. æwieræ
XIII w. Zdaniem Jerzego Rozpêdowskiego (1978,
s. 131) budynki ze cianami w w¹tku dwuwozówkowym by³y charakterystyczne dla XIII w. i wznoszono je ju¿ w 1. po³owie tego stulecia.
Skokowy wzrost liczby rozpoznanych kamienic
redniowiecznych nast¹pi³ w latach 80. XX w.
Badania architektoniczne budynków i architektoniczno-archeologiczne w miejscach wyburzonej
zabudowy wykona³ zespó³ zorganizowany w Instytucie Historii Architektury, Sztuki i Techniki
Politechniki Wroc³awskiej, w zwi¹zku z podjêt¹
akcj¹ rewaloryzacji Starego Miasta. Ogó³em zbadano ok. 120 obiektów, w tym 23 kamienice w ca³oci od strony wnêtrza. Liczba ujawnionych do-

mów z XIII w., g³ównie w pierzejach Rynku, zwiêkszy³a siê do 30. Z publikacji wyników badañ podstawow¹ stanowi monografia Ma³gorzaty Chorowskiej (1994), ukazuj¹ca redniowieczne kamienice
w aspektach konstrukcji, dyspozycji przestrzennej,
wystroju i wyposa¿enia wnêtrz, a tak¿e wygl¹du
zewnêtrznego, z podzia³em na trzy fazy: I  XIII w.,
II  od XIV do 2. tercji XV w., III  od 3. tercji
XV do 1. tercji XVI w. Podzia³ ten zosta³ wprowadzony w wyniku zaobserwowanych zmian warsztatowych, materia³owych i technologicznych zachodz¹cych w procesach budowlanych kamienic znajduj¹cych siê w najpe³niej rozpoznanym ich zespole
bloku zachodniego Rynku. Do fazy I zakwalifikowano budynki o cianach z licem w w¹tku dwuwozówkowym, maj¹ce pierwsz¹ kondygnacjê zag³êbion¹ w pod³o¿u, ze wskazaniem, ¿e pocz¹tek ich
realizacji wyznaczaj¹ czas rozmierzenia zachodniej
czêci miasta komunalnego z Rynkiem i datowanie wy¿ej wspomnianych kolumn na po³owê XIII
w. (za wiechowskim 1955, s. 88). Do faz II i III
zaliczono kamienice wzniesione od podstaw i przebudowane z zastosowaniem w¹tku jednowozówkowego. Zwrócono uwagê, i¿ w¹tek ten w budownictwie monumentalnym Wroc³awia pojawi³ siê ju¿
w latach 80. XIII w. Jednak w wypadku domów
mieszkalnych, budowli o mniejszej randze, wi¹zanie dwuwozówkowe cegie³ mog³o byæ kontynuowane do koñca XIII w. Z fazy II zosta³ wydzielony
podokres obejmuj¹cy 1. po³. XIV w.  domy wznoszone wtedy, w warunkach nadal intensywnie podnosz¹cego siê poziomu terenu, by³y pod wzglêdem
dyspozycji przestrzennej podobne do XIII-wiecznych. Od po³owy XIV w. budowano kamienice
o innym uk³adzie wysokociowym, z poziomu terenu zbli¿onego do wspó³czesnego. Cezurê miêdzy
fazami II i III wyznacza zmiana sk³adu zaprawy,
która odt¹d by³a silnie wi¹¿¹ca i zawiera³a du¿¹ do-
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mieszkê wapna. Równoczenie z murami wzniesionymi przy u¿yciu tego rodzaju zaprawy pojawi³y siê
detale rzebiarskie o formach pónogotyckich, opatrzone datami (Chorowska 1994, s. 56). Szczegó³owe wyniki badañ redniowiecznej zabudowy bloku
zachodniego Rynku doczeka³y siê odrêbnych publikacji (Chorowska i in. 1994; 1995). Rozpoznane
w latach 80. XX w. kamienice z okresu redniowiecza pozwoli³y poruszyæ zagadnienie parcelacji zachodniej czêci miasta komunalnego w zasiêgu wewnêtrznego obwodu warownego i przedstawiæ je
w kontekcie socjotopografii. Wyjaniono, potwierdzaj¹c niektóre wczeniejsze ustalenia, kwestiê wymiaru pierwotnych dzia³ek budowlanych i ich uk³adu w blokach rozmierzonych razem z Rynkiem (Chorowska, Lasota 1995; zob. te¿ rozdzia³ Ma³gorzaty
Chorowskiej w tym tomie). Rozpatruj¹c kamienice
w kontekcie socjotopografii, ukazano m.in. zró¿nicowane tempo narastania zabudowy murowanej
w pierzejach poszczególnych wnêtrz urbanistycznych i czêciach miasta komunalnego (Chorowska,
Lasota 1995a).
Dalszy postêp w procesie poznania redniowiecznych kamienic przynios³y intensywne badania prowadzone od pocz¹tku lat 90. XX w. do koñca tego
stulecia przez Katedrê Archeologii, a po reorganizacji Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroc³awskiego, Muzeum Archeologiczne i firmy prywatne,
czêstokroæ z udzia³em autorów niniejszego artyku³u. W ramach kilkudziesiêciu przedsiêwziêæ objêto
nimi g³ównie tereny, na których przywracano zabudowê, oraz Rynek, pl. Solny i niektóre ulice, gdzie
wymieniano infrastrukturê podziemn¹ i nawierzchniê. Istotne dla rozwa¿añ nad pocz¹tkami i upowszechnieniem zabudowy murowanej w centralnej
czêci miasta komunalnego s¹ opublikowane rezultaty prac wykopaliskowych przed pierzejami Rynku, gdzie zosta³y zarejestrowane przedpro¿a najstarszych kamienic i sekwencje nawarstwieñ unaoczniaj¹cych uwarunkowania intensywnego podnoszenia
siê jego poziomu w XIIIXIV w. (Bresch i in. 2001;
2001a; 2002; Kitliñski 2002; Lasota 2002)41. Zagadnienie przedpro¿y zosta³o uwzglêdnione w publikacji
powiêconej kamienicom z XIII w., autorstwa Ma³41

Rezultaty badañ wykopaliskowych przed po³udniow¹ pierzej¹ Rynku nie zosta³y dot¹d ujête w ramy zbiorczego opracowania dokumentacji. Uwzglêdnione przez nas w artykule wyniki badañ architektonicznych wykonanych przez mgr.
in¿. arch. Jerzego Burnitê i dr. Czes³awa Lasotê poszerzaj¹
i koryguj¹ wczeniejsze ustalenia dotycz¹ce redniowiecznej zabudowy murowanej pierzei (Atlas 2001, plansza 4;
Chorowska, Lasota 1995a, ryc. 2; 1995b, ryc. 3).
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gorzaty Chorowskiej i Czes³awa Lasoty (1997). Stan
rozpoznania redniowiecznych kamienic na poziomie piwnic w odniesieniu do poprzedniego okresu
badañ zwiêkszy³ siê o ponad 100%. Wiedzê o dyspozycji ich górnych kondygnacji wzbogaci³y odkrycia dokonane w kilkunastu budynkach. Z uzyskanych
wyników badañ redniowiecznych kamienic ostatniego etapu tylko niektóre ukaza³y siê w druku,
w postaci odrêbnego opracowania (Brzezowski i in.
1998; Chorowska 2002; Lasota i in. 2001) lub
w ujêciu problematyki zabudowy po³udniowowschodniej czêci Starego Miasta (Konczewski
2007). Miejsca ich odkryæ do 1999 r., z nielicznymi
wyj¹tkami, przedstawia plan autorstwa Chorowskiej
(Atlas 2001, plansza 4).
Podsumowuj¹c stan rozpoznania reliktów redniowiecznych kamienic we Wroc³awiu, mo¿na
powiedzieæ, ¿e najwiêcej wiadomo o ich rozplanowaniu i rozprzestrzenianiu siê w poszczególnych czêciach miasta; znacznie mniej wiemy o ich gabarytach. Informacje dotycz¹ce uk³adu wysokociowego kamienic pochodz¹ niemal wy³¹cznie z obszaru
po³udniowo-zachodniego Starego Miasta, w granicach wewnêtrznego muru miejskiego, czyli najbardziej atrakcyjnej czêci redniowiecznego Wroc³awia. Zakres rozpoznania fasad mo¿na natomiast
okreliæ jako znikomy.
Do zdefiniowanych w monografii Chorowskiej
faz rozwoju redniowiecznych kamienic by³a wprowadzona korekta polegaj¹ca na podziale fazy II
(Atlas 2001, plansza 4). Podzia³ ten, wyodrêbniaj¹cy okres ok. 1. po³. XIV w., pe³niej obrazuje dynamikê narastania murowanej redniowiecznej zabudowy mieszkalnej na terenie Starego Miasta. Czêæ
wykorzystanych przez nas niepublikowanych opracowañ wyników badañ pos³u¿y³a uzupe³nieniu sporz¹dzonego przez M. Chorowsk¹ planu odkryæ redniowiecznych i wczesnonowo¿ytnych kamienic (ryc.
113).
Pierwsze domy w pierzejach Rynku
Mo¿na wnioskowaæ, ¿e pierwsze domy mia³y
konstrukcjê drewnian¹. Wprawdzie ich odkrycia s¹
nieliczne, ale stanowi¹ przyk³ady znamienne (ryc.
105). Dwufazowe, zag³êbione w pod³o¿u domy
drewniane, stwierdzone na dzia³kach Rynek 6 oraz
Rynek 12/pl. Solny 20, poprzedzi³y konstrukcjê budynków ceglanych, ze cianami w w¹tku dwuwozówkowym. W obu wypadkach na miejscu pierwszych, spalonych domów zosta³y postawione nowe,
które równie¿ strawi³ po¿ar (Lasota i in. 2006; Chorowska i in. 2009). XIII-wieczny dom ceglany, pó³-
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Ryc. 105. Wroc³aw. Bloki przyrynkowe z zaznaczeniem reliktów odkrytej zabudowy redniowiecznej i wczesnonowo¿ytnej.
Szrafur¹ oznaczono relikty odkrytych domów drewnianych. Do I fazy zaliczono budynki wzniesione z ceg³y
w w¹tku dwuwozówkowym. W murach pozosta³ych budynków wystêpowa³ w¹tek jednowozówkowy. Rys. P. Rajski
Fig. 105. Wroc³aw. Blocks by the Market Square with relics of medieval and early modern buildings. Hachure makes
relics of timber buildings. Phase I included buildings in brick constructed in double-stretcher course. The rest
of the buildings had walls in single-stretcher course. Drawing P. Rajski
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nocny z dwóch zarejestrowanych w obrêbie póniejszej kamienicy Rynek 6, by³ najstarszym z czterech
podobnych budynków stoj¹cych w jednym rzêdzie
w rodkowej czêci pierzei zachodniej Rynku, na
odcinku kamienic nr 57. Bior¹c ten fakt pod uwagê, mo¿na spodziewaæ siê tutaj istnienia nastêpnych,
jeszcze nieodkrytych, domów drewnianych. Dom
murowany z XIII w., wzniesiony na dzia³ce Rynek
12/pl. Solny 20 na miejscu drewnianego, jako naro¿ny móg³ nale¿eæ do pierwszych budynków w pierzei po³udniowej Rynku. Tak¿e w strefie ul. Kurzy
Targ, przed jej przebiciem, wznosi³a siê zabudowa
drewniana, rozpoznana w wykopie liniowym. Najstarsze z odkrytych obiektów zosta³y okrelone jako
wiadectwo osadnictwa przedlokacyjnego. Z reliktów zabudowy dwóch faz zagospodarowania dzia³ki zwróconej frontem do Rynku, z których starsz¹
zniszczy³ po¿ar, pozyskano dendrodaty. Z fazy I zabudowy zarejestrowano pozosta³oci zag³êbionego
w ziemi budynku frontowego o konstrukcji ryglowej, poprzedzonego jak¹ starsz¹ budowl¹, i obiektów znajduj¹cych siê w g³êbi dzia³ki. Próbka drewna z konstrukcji jednego z nich zosta³a wydatowana na 1209 r. Z obiektów funkcjonuj¹cych w fazie
II w tylnej czêci dzia³ki uzyskano nastêpuj¹ce dendrodaty: z wczeniejszego  po 1223 r., z dwóch
póniej zbudowanych  po 1224 i po 1230 r. Analizy dendrochronologiczne próbek drewna z drugiej
w kolejnoci nawierzchni ulicy wykaza³y daty 1258
i 1263 r. (Mruczek 2000). Jerzy Piekalski (2002;
2005), rozpatruj¹c kwestiê pocz¹tku funkcjonowania placu rynkowego w wietle róde³ archeologicznych, sformu³owa³ wniosek, ¿e rozmierzono go
prawdopodobnie w latach 20.30. XIII w., na terenie wolnym od osadnictwa. Datowanie poziomów
konstrukcji drewnianych odkrytych w ul. Kurzy Targ
zdaje siê wskazywaæ na czas wytyczenia placu przed
3. dekad¹ tego stulecia.
Kamienice fazy I (od 2. do 4. æwierci XIII w.)
Wymiana w XIII w. domów drewnianych na
murowane nastêpowa³a g³ównie w pierzejach Rynku, najbardziej atrakcyjnej czêci miasta komunalnego (ryc. 105, 113). Dotychczas zosta³y ujawnione, w trakcie badañ prowadzonych wewn¹trz budynków i wykopaliskowych na placu, relikty 23 domów
ze cianami zbudowanymi w w¹tku dwuwozówkowym. W kamienicach pierzei zachodniej stwierdzono pozosta³oci omiu, z tym ¿e w ka¿dej z kamienic oznaczonych numerami 6 i 8 znaleziono relikty
dwóch domów. Równie¿ osiem domów odkryto
w pierzei po³udniowej. Tutaj kamienice nr 22 i 23
by³y wzniesione na podzielonych zrêbach za³o¿enia
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XIII-wiecznego. Jeden z piêciu domów rozpoznanych w pierzei pó³nocnej uleg³ jeszcze w XIII w.
podzia³owi na dwa, wype³niaj¹ce fronty dzia³ek nr
48 i 49. Mo¿na s¹dziæ, ¿e dwa domy zarejestrowane w pierzei wschodniej razem ze wspomnianymi
powy¿ej nie stanowi¹ o liczbie domów postawionych
w XIII w. w obramowaniu Rynku. W zabudowie pierzei ulic znaleziono dot¹d pozosta³oci 14 domów
zawieraj¹cych ciany wymurowane w w¹tku dwuwozówkowym. Dziesiêæ z nich odkryto przy ul. Kie³baniczej, Kotlarskiej, Kuniczej, Ofiar Owiêcimskich i Wita Stwosza, w zasiêgu najstarszej regularnie rozplanowanej razem z Rynkiem czêci miasta
komunalnego (zob. rozdzia³ Ma³gorzaty Chorowskiej w tym tomie). Domy przy pl. Nankiera, ul. Piaskowej i Szewskiej wznosi³y siê w obrêbie kwarta³ów zawieraj¹cych zabudowania klasztorne (Atlas
2001, plansza 4; Chorowska 1994, s. 27 i n.; Chorowska, Lasota 1995a, s. 5154; 1997; Kozaczewski 1995; Burnita, Lasota 1995; Lasota 2002, s. 72;
Lasota i in. 1997; Lasota i in. 2006).
Kamienice fazy I, zbudowane w czêci miasta
rozplanowanej razem z Rynkiem, by³y zró¿nicowane pod wzglêdem wielkoci (mia³y mniej wiêcej od
50 do 200 m2 powierzchni), rozplanowania i uk³adu w pierzejach. Na tê ró¿norodnoæ z³o¿y³y siê zapewne majêtnoæ i profesja w³acicieli oraz zaawansowany ju¿ w XIII w. proces rozpadu pierwotnych
dzia³ek szerokich na 60 stóp (1 stopa = 31,3 cm; ryc.
106a). Dzielono je g³ównie na po³owy lub tercje (40
i 20 stóp) (Chorowska 1994, s. 3639; Chorowska,
Lasota 1995). Wiêkszoæ kamienic wzniesiono na
podzielonych dzia³kach pierwotnych, w dwóch wypadkach na czêciach parcel s¹siednich (Rynek 7,
17). Przewa¿a³y domy ze szczytem w linii pierzei,
o ró¿nej d³ugoci cian bocznych. By³y wród nich
za³o¿enia jednoprzestrzenne na poziomie ka¿dej
kondygnacji (Rynek 4, 6  dwa domy, 8  dom pó³nocny, 12, 17, 24, 26, 33, 41, 43, 59, Kie³banicza
5, 7, Kotlarska 37, Kunicza 57, Ofiar Owiêcimskich 21  dwa domy), za³o¿enia dwutraktowe i dwuskrzyd³owe, rozbudowane z jednoprzestrzennych
(Rynek 4, 6  dom pó³nocny i po³udniowy, 12, 24),
dwudzielne (Rynek 8  dom po³udniowy) i trójdzielne (Rynek 3). Jedno z wejæ do zag³êbionych w pod³o¿e pierwszych kondygnacji tych budynków mieci³o siê w cianie frontowej, drugie za w tylnej.
Wyj¹tek stanowi³y: dom po³udniowy w kamienicy
Rynek 8, z dwoma otworami drzwiowymi w cianie
bocznej, i budynek odkryty przy ul. Kuniczej 57,
do którego wchodzi³o siê od frontu i z boku. Kamienice o uk³adzie kalenicowym znajdowa³y siê na
dzia³kach Rynek 5, 7, 22/23, 48/49, 52, 60, Kotlar-
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Ryc. 106. Wroc³aw. Najstarsza zabudowa w bloku zachodnim Rynku: a  plan na poziomie przyziemia:
1  zasiêg domów drewnianych; 2  mury kamienic w w¹tku dwuwozówkowym. b  rekonstrukcja
najstarszej zabudowy w bloku zachodnim Rynku. Oprac. M. Chorowska
Fig. 106. Wroc³aw. The oldest buildings in the western block of the Market Square: a  plan at the ground level:
1  area with wooden buildings; 2  walls of houses in a double-stretcher course. b  reconstruction
of the oldest buildings in the western block of the Market Square. Description M. Chorowska
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ska 36, Wita Stwosza 56/57, 53/54 (?). Wype³nia³y
one, z wyj¹tkiem dwóch (nr 5 i 22/23), ca³y front
pierwotnych dzia³ek. Zagospodarowanie frontu
dzia³ki Rynek 22/23 przed jej podzia³em tworzy³y
budynek z wejciem w cianie bocznej i miedzuch,
a pocz¹tek kamienicy Rynek 7 stanowi³o za³o¿enie
zrealizowane na dwóch czêciach dzia³ek
s¹siednich. Wród XIII-wiecznych kamienic kalenicowych mo¿emy wyró¿niæ dwudzielne  Rynek 52,
Kotlarska 36, Wita Stwosza 53/54 (?)  i jednodzielne w obrysie ceglanych cian obwodowych. Jeszcze
w XIII w. budynki na dzia³kach Rynek 7, 22/23, 48/
49 zosta³y przekszta³cone  dwa pierwsze powiêkszono o skrzyd³o tylne, trzeci za uleg³ podzia³owi
na dwa domy, jednoprzestrzenny i dwuskrzyd³owy.
Niektóre sporód kamienic kalenicowych mia³y na
poziomie pierwszej kondygnacji wiêcej ni¿ jedno
wejcie w cianie frontowej: Rynek 60 mia³ dwa
wejcia, Rynek 48/49 (przed podzia³em)  trzy,
a Rynek 7  cztery. Do tej grupy nale¿a³a równie¿
naro¿na kamienica na dzia³ce Rynek 41, z jednym
otworem drzwiowym prowadz¹cym na plac rynkowy i prawdopodobnie siedmioma wejciami od strony ulicy (ryc. 111). Jak siê przypuszcza, domy maj¹ce wiêcej ni¿ jedno wejcie w cianie frontowej
by³y podzielone drewnianymi przepierzeniami, co
najmniej na poziomie pierwszej kondygnacji. W pó³nocnej czêci miasta zosta³y odkryte kamienice jednoprzestrzenne (pl. Nankiera 1, ul. Piaskowa 15,
Szewska 33) i dwudzielna, z otworami drzwiowymi w cianie bocznej (pl. Nankiera 8).

Ustalono, ¿e dom przy pl. Nankiera 8 mia³ dwie
kondygnacje (ryc. 110), a kamienice przyrynkowe
nr 6, 7, 8, 21, 49 i przy ul. Kie³baniczej 7 o jeden
poziom wiêcej (ryc. 106b). Stwierdzona pe³na wysokoæ budynków trójkondygnacyjnych wynosi³a 7,7
m (Rynek 6  trakt frontowy domu pó³nocnego)
i 10,5 m (Rynek 6  skrzyd³o frontowe domu po³udniowego, Rynek 49). W budynkach tych na ogó³
stosowano stropy, a sklepienia stanowi³y wówczas
rzadkoæ (Rynek 8, 17, 43, pl. Nankiera 8). Wiêkszoæ przebadanych dolnych partii fasad zawiera³a
tylko otwory drzwiowe. By³y one przewê¿one wêgarami i nakryte ³êkami pó³kolistymi lub lekko zaostrzonymi. Podobn¹ formê mia³y wejcia zlokalizowane w cianach bocznych  od strony miedzucha, b¹d w tylnych. Od podwórza by³y zreszt¹
dostêpne odrêbnymi wejciami wszystkie kondygnacje kamienic, co stwierdzono w wypadku domów na
dzia³kach Rynek 6 i 7. Do pierwszych kondygnacji
kamienic, o funkcji magazynowo-gospodarczej,
wiat³o wpada³o przez okna szczelinowe. Wy¿sze
kondygnacje, o funkcji mieszkalnej, owietla³y nieco wiêksze otwory jedno- lub dwustronnie rozglifione, nakryte ³êkami pó³kolistymi lub lekko zaostrzonymi (ryc. 110), a tak¿e okulusy. Elewacje
frontowe mog³y byæ pokryte polichromi¹ architektoniczn¹ z³o¿on¹ z dwóch pow³ok malarskich, czerwonego t³a i pomalowanych na bia³o spoin (Chorowska 1994, s. 2730, 3738, 5152, 54; 1999,
s. 115116; Chorowska, Lasota 1997; Kozaczewski
1995; Lasota 2002, s. 72; Burnita, Lasota 1995; Lasota i in. 2006).

Ryc. 107. Wroc³aw. Widok na boczn¹ cianê przedpro¿a i uk³ad nawarstwieñ przed kamienic¹ Rynek 3
 po³udniowy profil wykopu prostopad³ego do elewacji kamienicy, wg Bresch i in. 2001, ryc. 7
Fig. 107. Wroc³aw, the Market Square. View on the side wall of a stone supplementary doorsill
and sequence of layers in front of the town house at no. 3 Rynek  S section of a trench at right angles to
the façade of the town house, Bresch et al. 2001, fig. 7
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Ryc. 108. Wroc³aw. Kolumny z 2. æwierci XIII w.: a  w przyziemiu kamienicy Rynek 17. Fot. J. Borski;
b  w krypcie kocio³a w. Jakuba (wiechowski 2000, ryc. 838)
Fig. 108. Wroc³aw, the Market Square. Columns from the 2nd quarter of the 13th c.: a  on the ground floor of
the town house at no. 17 Rynek. Photo. J. Borski; b  in the crypt of St James church (wiechowski 2000, fig. 838)

Kamienice z XIII w., stosunkowo niskie w odniesieniu do póniejszych budynków przyrynkowych, by³y nakryte dachami z ³agodnym spadkiem
po³aci (ryc. 106b, 115). ciany kamienicy znajduj¹cej siê na dzia³ce Rynek 49 wieñczy³ krenela¿
(Chorowska 1999, s. 116). Na kwestiê przystosowania kamienic do obrony rzuca wiat³o zarz¹dzenie
rady miasta z 1290 r., nakazuj¹ce w³acicielom domów, ze wzglêdu na zagro¿enie miasta, mieæ w nich
broñ i kamienie na wierzchu (Korn 1870, s. 49,
Anhang 1). Dwa ze stwierdzonych budynków z tego
okresu  kamienica Rynek 33 i dom u zbiegu ul. Wita
Stwosza i w. Wita  mia³y zapewne formê wie¿y.
Na planie Bart³omieja Weinera z 1562 r. ten ostatni
zosta³ przedstawiony jako trójkondygnacyjna wie¿a z wykuszem od wschodu (Atlas 2001, plansza 13).
W badaniach przeprowadzonych na jego miejscu
odkryto poni¿ej poziomu chodnika mury znacznie
Ryc. 109. Wroc³aw. Rysunek inwentaryzacyjny reliktów
kolumn: a  z kamienicy Rynek 17; b  z przedpro¿a
kamienicy Rynek 24 (Chorowska, Lasota 1997)
Fig. 109. Wroc³aw, the Market Square. Inventory drawing
of relics of columns from town houses: a  at no.17 Rynek;
b  from the supplementary doorsill of no. 24 Rynek
(Chorowska, Lasota 1997)
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grubsze od cian innych domów mieszkalnych z XIII
w. (Piekalski 2004a, s. 191, przyp. 462). Za wie¿ow¹
form¹ budynku na dzia³ce Rynek 33 przemawiaj¹:
stwierdzona w badaniach architektonicznych znaczna wysokoæ jego cian oraz obecnoæ szerokich
odsadzek na ka¿dej z jego kondygnacji (Lasota i in.
1997).
Póniejszym rozwi¹zaniem problemu dostêpu
z placu rynkowego do zag³êbionych w pod³o¿e pierwszych kondygnacji kamienic, upowszechnionym w
warunkach intensywnego podwy¿szania siê jego
poziomu, by³y murowane przedpro¿a rozci¹gaj¹ce
siê na ca³ej d³ugoci cian frontowych i wychodz¹ce na plac rynkowy na odleg³oæ ok. 4 m. Na konstrukcjê przedpro¿y sk³ada³y siê pe³ne ciany boczne (ryc. 107) i ciany frontowe z³o¿one z filarów
i arkad. Do domów na dzia³kach nr 3, 6, 7, 8, 22/23,
26, 27, 43, 48/49, 52 przedpro¿a zosta³y dobudowane, natomiast w wypadku przedpro¿y na dzia³kach
nr 59 i 60 wiadomo, ¿e powsta³y one w ramach jednej inwestycji budowlanej, wraz ze sprzê¿onymi
z nimi kamienicami. W fasadzie kamienicy nr 60
stwierdzono wnêkê zwrócon¹ do wnêtrza przedpro¿a, a w kamienicy nr 59 odkryto strzêpia, które po-

Ryc. 110. Wroc³aw. Dom przy pl. Nankiera 8, widok
od zachodu. Na zielono zaznaczono obecny poziom ulicy.
Fot. M. Chorowska
Fig. 110. Wroc³aw. House at no. 8 Nankiera Square,
view from the west. The present street level is shown
in green. Photo. M. Chorowska
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s³u¿y³y do zwi¹zania z ni¹ ciany bocznej przedpro¿a. Obydwa te domy nale¿a³y do najpóniej wzniesionych w XIII w., na co wskazuje fakt przyst¹pienia do ich budowy ju¿ ze znacznie podwy¿szonego
poziomu placu rynkowego. Przedpro¿a zarejestrowano równie¿ przed kamienicami wzniesionymi
w 1. po³. XIV w. (faza IIa). Niektóre z przedpro¿y
odkrytych przed fasadami budynków wzniesionych
po po³owie XIX w. (Rynek 1, 9, 29, 32, 34, 38, 40),
na miejscu wyburzonych kamienic o niewiadomej
chronologii, pojawi³y siê zapewne w XIII w.
ciany boczne przedpro¿y znajduj¹cych siê przed
rozpoznanymi domami o metryce XIII-wiecznej zosta³y zbudowane z cegie³, w w¹tku dwuwozówkowym b¹d nieregularnym. £êki arkad cian frontowych sp³ywa³y na dwa rodzaje podpór rodkowych.
Przedpro¿e domu na dzia³ce nr 24 mia³o kolumny,
z których zarejestrowano bazy (ryc. 109b). Podpory rodkowe ³êków w cianach frontowych przedpro¿y domów na dzia³kach nr 22/23, 42 tworzy³y
ceglane filary. Na cianach kilku z tych wnêtrz
stwierdzono lady pow³oki malarskiej, z³o¿onej
z czerwonego t³a i na bia³o pomalowanych spoin.
W dwóch wypadkach ustalono, ¿e przedpro¿a by³y
nakryte stropami. Do przedpro¿y z placu rynkowego prowadzi³y stopnie wymodelowane w pod³o¿u
i obudowane drewnem. Dwa z nich wyró¿nia³y siê
niektórymi rozwi¹zaniami. Drewniane stopnie prowadz¹ce do przedpro¿a domu na dzia³ce nr 40 zosta³y po jakim czasie zast¹pione u³o¿onymi z eratyków. Wychodzi³o ono przed cianê pierzei na odleg³oæ 4,5 m. Najwê¿sze z poznanych przedpro¿y,
wystêpuj¹ce przed front dzia³ki nr 29 na 3,5 m, poprzedza³ aneks ze cianami drewnianymi (Bresch
i in. 2001; 2001a; 2002; Chorowska, Lasota 1997;
Lasota 2002, s. 7274).
Datowanie przez Kozaczewskiego (1995, s. 3845)
kamienic odkrytych przy pl. Nankiera, ul. Kotlarskiej, Piaskowej i Szewskiej na 1. æwieræ XIII w. nie
zosta³o potwierdzone w innych opracowaniach poruszaj¹cych zagadnienia socjotopografii, urbanistyki
i zabudowy XIII-wiecznego miasta (Chorowska,
Lasota 1995a, s. 54, przyp. 30; Goliñski 1997, s. 124;
Piekalski 2004a, s. 192193). Pojawienie siê pierwszych kamienic w pierzejach Rynku mo¿na datowaæ
ogólnie na 2. æwieræ XIII w. Jedn¹ z przes³anek
wskazuj¹cych na tak¹ ich chronologiê stanowi¹ dwie
kolumny pierwszej kondygnacji domu na dzia³ce nr
17, które dwiga³y pola sklepienia krzy¿owego, bez¿ebrowego, bêd¹ce ewenementem w mieszczañskim
XIII-wiecznym budownictwie Wroc³awia. Kielichowy kszta³t g³owic oraz nieco sp³aszczona, talerzo-
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wa forma baz, w tym jednej ze szponami na naro¿ach (ryc. 108a, 109a), upodabnia je do zachowanej kolumny z krypty pierwszego kocio³a w. Jakuba (ryc. 108b), datowanego na podstawie jeszcze
innego detalu architektonicznego i wzmianek ród³owych na lata 12341240 (Lasota, Rozpêdowski
1981; wiechowski 2000, s. 300302, ryc. 838).
Z wykopów eksplorowanych przed pierzejami Rynku pozyskano dendrodaty. Wykopami budowlanymi
pod przedpro¿a zosta³y przeciête sekwencje naprzemiennych warstw materia³ów organicznych i piasku
(Bresch i in. 2001; 2001a; 2002). Mo¿na przypuszczaæ, ¿e piasek pochodzi³ g³ównie z wykopów zak³adanych pod domy czêciowo zag³êbione w ziemi i przedpro¿a. Wykopem pod przedpro¿e domu
pó³nocnego w kamienicy nr 8, poprowadzonym
z poziomu placu podwy¿szonego o ok. 1 m, zosta³o
przeciête koryto zasypane czwart¹, wed³ug kolejnoci narastania, warstw¹ piasku. Czas budowy koryta okrelaj¹ daty dendrologiczne: ok. 1240, ok. 1241,
po 1242, po 1244 r. Ze s³upa, który stanowi³ czêæ
konstrukcji znajduj¹cej siê przed cian¹ frontow¹
przedpro¿a domu na dzia³ce nr 3, pozyskano dendrodatê po 1250 r. (ryc. 107; Bresch i in. 2001, s.
2326, 5760, 6670). Na czas realizacji pierwszych
murowanych przedpro¿y oko³o po³owy XIII w. wskazuje równie¿ baza kolumny obiektu dobudowanego
do domu na dzia³ce nr 24, wykuta w postaci talerzowej, jednak jeszcze ze szponami o kszta³cie uproszczonych listków na naro¿ach (ryc. 109b).
ród³a pisane nie informuj¹ o w³acicielach kamienic z XIII w. Póniejsze wzmianki ród³owe pozwalaj¹ wnioskowaæ, ¿e budynki wzniesione na terenie najstarszej rozplanowanej regularnie czêci
miasta z Rynkiem nale¿a³y, mo¿e z wyj¹tkiem
dwóch, do przedstawicieli najzamo¿niejszych grup
zawodowych mieszczan. W podziale miasta na cztery kwarta³y, ustalonym do celów podatkowych, potwierdzonym ród³em z 1302 r. (Goliñski 1995,
s. 3032), po³udniowa i zachodnia pierzeja Rynku,
ul. Ofiar Owiêcimskich (dawniej Junkierska) i Kie³banicza (Pañska) znajdowa³y siê w obrêbie Kwarta³u Kupców. Domy przy ul. Kotlarskiej mog³y nale¿eæ do kramarzy bogatych, ustêpuj¹cych zamo¿noci¹ tylko elicie kupieckiej. Pocz¹tkowy odcinek
ul. Wita Stwosza (w. Wojciecha) nazywa³ siê w redniowieczu Miêdzy Z³otnikami. Najbardziej atrakcyjny, dochodz¹cy do Rynku odcinek ul. Kuniczej skupia³ wytwórców broni (Chorowska, Lasota 1995a,
s. 5253). Mo¿na przypuszczaæ, i¿ w³asnoæ kupców
stanowi³y te¿ najwiêksze z kamienic w pó³nocnej
pierzei Rynku. Spoza krêgu mieszczañstwa mogli

Ryc. 111. Wroc³aw. Zasiêg przedpro¿y przy kamienicach
Rynek 40 i 41/ul. Wita Stwosza. Oprac. M. Chorowska
Fig. 111. Wroc³aw. The Market Square. Area occupied by
supplementary doorsills at no. 40 Rynek and no. 41/Wita
Stwosza St. Description M. Chorowska

wywodziæ siê pierwsi w³aciciele budynków na
dzia³kach Rynek 17 i 33, wyró¿niaj¹cych siê sporód innych, pierwszy obecnoci¹ kolumn i stwierdzonym brakiem przedpro¿a, drugi za zapewne
form¹ wie¿y. Znamienny jest fakt nieznalezienia
dot¹d reliktów domów z XIII w. przy ulicach, które
prowadzi³y do bram miasta. Na terenie pó³nocnych
bloków zabudowy, w s¹siedztwie klasztorów, znajdowa³y siê rezydencje niektórych linii dynastycznych Piastów l¹skich i ludzi zwi¹zanych z Kocio³em. Wiadomo, ¿e budynek przy ul. Piaskowej 15
na pocz¹tku XIV w. by³ w posiadaniu przedstawicieli Kocio³a, a dom na dzia³ce przy pl. Nankera 1
stanowi³ do 1331 r. w³asnoæ mieszczanina (Goliñski 1997, s. 119121, 125). Cysterki z Trzebnicy nieruchomoæ przy pl. Nankera 8 mog³y nabyæ nie
wczeniej ni¿ po 1260 r. (Chorowska, Lasota 1995a,
s. 54, przyp. 20).
Kamienice fazy IIa (ok. 1. po³. XIV w.)
Kamienice tej fazy, ze cianami w w¹tku jednowozówkowym, pod wzglêdem rozwi¹zañ przestrzennych stanowi³y kontynuacjê XIII-wiecznych. Rozpoznawano je g³ównie na podstawie otworów okiennych i wejciowych oraz stropów nakrywaj¹cych
pierwsze kondygnacje, niekoresponduj¹cych z podwy¿szonym poziomem terenu z czasu ich przebudowy mniej wiêcej po po³owie XIV w., zbli¿onym do
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Ryc. 112. Wroc³aw. Przyziemie kamienicy przy ul. Szewskiej 49 w widoku od dawnego podwórza. Zachowane
pozosta³oci pierwotnych otworów okiennych i wejciowych znajduj¹ siê obecnie na poziomie piwnic budynku
Fig. 112. Wroc³aw. Ground floor of the town house at no. 49 Szewska St. in a view from a former backyard.
Surviving remains of original window and door openings are at present on the level of cellars

wspó³czesnego (ryc. 112, 115). Ze stwierdzonych
kamienic fazy IIa (ryc. 113) 23 powsta³y na terenie
najwczeniej rozplanowanej z Rynkiem czêci miasta (Rynek 2  dwa budynki, 14/15  dwa budynki,
3538, 50, ul. Kie³banicza 6, 20, 24, 27, 29, 30, w.
Miko³aja 7, 69, 70, 77, Ruska 57, Rzenicza 1),
jedna w jej pobli¿u (Wita Stwosza 12), dwie w s¹siedztwie fundacji klasztornych (Szewska 49). Stanowi³y one za³o¿enia jednoprzestrzenne (Rynek 2 
budynek pó³nocny, Kie³banicza 6, 20, 24, 27, 29,
Ruska 57, Rzenicza 1), p³ytkie, dwudzielne (Kie³banicza 30, w. Miko³aja 7, Wita Stwosza 12), dwutraktowe, zrealizowane w ramach jednej akcji budowlanej i po rozbudowie jednoprzestrzennych (Rynek 2  budynek po³udniowy, 14/15  dwa budynki,
3537, 50, w. Miko³aja 70) i trójdzielne (w. Miko³aja 77). Wród kamienic o szerokim froncie by³y
p³ytkie, w tym jednoprzestrzenne (Kie³banicza 29,
Ruska 7), dwu- i trójdzielne (Wita Stwosza 12, w.
Miko³aja 7, 77) oraz dwutraktowa (Rynek 14/15 
budynek zachodni) (Atlas 2001, plansze 4, 5a, 5b;
Brzezowski, Lasota 1995; Burnita, Lasota 1994;
Chorowska 1994, s. 30; 2002, s. 207).
Zarejestrowane ciany szczytowe kamienic na
dzia³kach Kie³banicza 20 i w. Miko³aja 77 unaoczni³y, ¿e co najmniej czêæ budynków postawionych
ok. 1. po³. XIV w. mia³a trzy piêtra wyrastaj¹ce ponad kondygnacjê czêciowo zag³êbion¹ w pod³o¿e.
Pierwsza z nich mia³a dwa okna szczelinowe na drugiej kondygnacji i nieco wiêksze, pojedyncze okno
(o wymiarach 42×100 cm) na trzeciej  wszytskie
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umieszczone we wnêkach i zamykane od rodka
okiennicami. Budynek naro¿ny odkryty na dzia³ce
w. Miko³aja 77, w którym wysokoæ ka¿dej z trzech
kondygnacji nadziemnych wynosi³a 3,54 m, sprawia³ wra¿enie wie¿owego (Chorowska 1994, s. 30,
5657).
Przed kamienicami w pierzejach Rynku by³y
nadal budowane przedpro¿a. Dowodzi tego przede
wszystkim odkryta ciana boczna jednego z nich,
dziel¹ca s¹siednie konstrukcje, biegn¹ca na przed³u¿eniu ciany granicznej kamienic nr 4 i 5, któr¹
wzniesiono, poszerzaj¹c po³o¿one blisko siebie
domy z XIII w. (ryc. 105). Zbadana czêæ przedpro¿a, przylegaj¹ca do bocznej, opatrzonej kilkoma
wejciami ciany XIII-wiecznego domu na dzia³ce
Rynek 41, zosta³a wymurowana w w¹tku jednowozówkowym (ryc. 111). Przed kamienicami nr 2, 14/
15 i 38 stwierdzono zag³êbienia powiadczaj¹ce
obecnoæ przedpro¿y. Z placu rynkowego do zag³êbionej w pod³o¿e kondygnacji pierwotnego za³o¿enia kamienicy nr 50, z wejciem w bocznej cianie
zachodniej, prowadzi³a prawdopodobnie pochylnia
(Bresch i in. 2001, s. 21, 3538; 2001a, s. 8083,
9293; 2002, s. 4445; Chorowska 2002, s. 207; Lasota 2002, s. 7274).
O ile oko³o po³owy XIV w. kamienice przy ulicach tworzy³y enklawy, o tyle wokó³ Rynku formowa³y zwarte ci¹gi zabudowy i przeplata³y siê z domami drewnianymi. Stan zabudowy murowanej
wokó³ Rynku przybli¿aj¹ stwierdzone budynki
i wiadectwa murowanych przedpro¿y w postaci mu-
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rów b¹d zag³êbieñ zasypanych m.in. gruzem ceglanym (ryc. 105). Realia te wskazuj¹, ¿e na 60 dzia³ek przyrynkowych na co najmniej 35 wznosi³y siê
kamienice faz I i IIa. Sporód pierzei Rynku jednorodnoci¹ wyró¿nia³a siê zachodnia, zabudowana
kamienicami z murowanymi przedpro¿ami, prawdopodobnie równie¿ w zasiêgu nierozpoznanego dot¹d skraju po³udniowego. Wschodni odcinek pierzei
po³udniowej i pó³nocny wschodniej byæ mo¿e równie¿ charakteryzowa³y siê w ca³oci zwart¹ zabudow¹ murowan¹. Mo¿na powiedzieæ, ¿e najbardziej
zró¿nicowany by³ wygl¹d pierzei pó³nocnej, gdzie
stwierdzono kamienice z przedpro¿ami (nr 43, 48,
49, 52, 59, 60) i z pochylni¹ (nr 50) oraz domy
o konstrukcji szkieletowej z przedpro¿ami i bez nich.
Nie by³o przedpro¿y przed obecnymi kamienicami
nr 4447 i prawdopodobnie nr 42, których pierwot-

ne za³o¿enia pojawi³y siê w 2. po³. XIV w. Rozpoznane w wykopach przed budynkami nr 53, 56, 58
relikty przedpro¿y pozwoli³y wnioskowaæ, ¿e mieci³y siê one przed domami szkieletowymi (Bresch
i in. 2002). W zachodnim odcinku pierzei po³udniowej znajdowa³y siê trzy kamienice z przedpro¿ami
(nr 12, 14/15) i jedna bez tej konstrukcji (nr 17),
przedzielone domami szkieletowymi. Przed obecnymi kamienicami nr 16, 18, 19, których pocz¹tki siêgaj¹ 2. po³. XIV w., nie zarejestrowano przedpro¿y.
Kamienice fazy IIb (od oko³o po³owy XIV w.
do ok. 2. tercji XV w.)
Kamienice tej fazy zaczêto wznosiæ w okresie
stabilizowania siê poziomu Rynku i ulic. Ich uk³ad
wysokociowy tworzy³y g³êbokie piwnice nakryte
sklepieniami, parter, jedno lub dwa piêtra oraz wy-

Ryc. 113. Wroc³aw. Rozprzestrzenianie siê kamienic w obrêbie murów miejskich Wroc³awia w redniowieczu
i wczesnej nowo¿ytnoci, wg Atlas 2001, plansza 4, uzupe³niona. Rys. P. Rajski
Fig. 113. Wroc³aw. Expansion of town houses within the town wall during the medieval and early modern period.
Atlas 2001, Plate 4, with supplementary data. Drawing P. Rajski
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sokie, strome dachy (ryc. 115). Masowe pojawienie
siê kamienic drugiej generacji wokó³ Rynku mo¿na wi¹zaæ z dekretem wydanym przez radê miasta
w 1363 r., nakazuj¹cym bez jakiegokolwiek sprzeciwu odbudowê przy u¿yciu cegie³ i kamieni spalonych tutaj domów drewnianych (Korn 1870, nr 238).
Kamienice na dzia³kach nr 4447 powsta³y w ramach
jednej akcji budowlanej (Lasota 2002, s. 75), a kamienice spalone  o czym wiadcz¹ przepalenie cian
przedpro¿y oraz spalenizna i gruz budowlany zawarte w sekwencjach wype³niaj¹cych je warstw (Bresch
i in. 2001; 2001a; 2002)  zosta³y przebudowane.
Utworzenie w pierzejach zwartej zabudowy z³o¿onej z kamienic drugiej generacji nast¹pi³o nied³ugo
po po¿arze. W 1384 r. posiadacze nieruchomoci
przy legnickim Rynku przyrzekli ksiêciu Ruprechtowi i rajcom, ¿e w ci¹gu trzech lat przekszta³c¹ fron-

ty budynków na wzór Rynku wroc³awskiego: zlikwiduj¹ podcienia, a domy o wysokoci co najmniej jednego piêtra, zwieñczone szczytami, postaw¹ w jednej
linii (Lasota, £u¿yniecka 2002, s. 158, przyp. 22).
Czynnikiem sprzyjaj¹cym zapewne skokowemu
wzrostowi inwestycji mieszczañskich we Wroc³awiu
w 2. po³. XIV w. by³a obecnoæ wysoko wykwalifikowanych warsztatów budowlanych realizuj¹cych
wiele monumentalnych inwestycji kocielnych
(wiechowski 1978, s. 107116).
Ukazane na planie odkrycia kamienic zbudowanych mniej wiêcej przed 3. tercj¹ XV w. (ryc. 113)
pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e do tego czasu sta³y siê one powszechne w czêci miasta ograniczonej wewnêtrznym murem miejskim. Pojawi³y siê tak¿e w doæ
du¿ej liczbie przy ul. w. Miko³aja, Ruskiej, widnickiej na odcinkach miêdzy bramami wewnêtrznymi

Ryc. 114. Wroc³aw. Rekonstrukcja redniowiecznej zabudowy w dwu blokach
po³o¿onych na zachód od Rynku, wg Atlas 2001, plansza 5b
Fig. 114. Wroc³aw. Reconstruction of medieval buildings in two blocks
west of the Market Square (Rynek), Atlas 2001, Plate 5b
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Ryc. 115. Wroc³aw. Przekszta³cenia wysokociowe kamienicy Rynek 6 w redniowieczu:
A  XIII w.; B  po po³owie XIV w.; C  w koñcu XV w., wg Chorowska 1994, s. 34, ryc. 55
Fig. 115. Wroc³aw. The Market Square. Changes in the height of a town house at no. 6 Rynek during
the medieval period: A  13th c.; B  after c. 1350; C  in late 15th c., Chorowska 1994, p. 34, fig. 55

i zewnêtrznymi miasta oraz wzd³u¿ brzegów fosy
wewnêtrznej.
Do najbardziej okaza³ych nale¿a³y kamienice
patrycjatu. Przedstawiciele tej spo³ecznoci na pocz¹tku XIV w., w wietle przeprowadzonej przez
Mateusza Goliñskiego analizy róde³ podatkowych,
mieli posesje przy Rynku (³¹cznie 25 w pierzejach
zachodniej i po³udniowej oraz po dziewiêæ w pó³nocnej, wschodniej i przy ul. Kurzy Targ), pl. Solnym (11), ul. Pañskiej/Kie³baniczej (4), Kotlarskiej
(na odcinku rodkowym  ?, zachodnim  7), Junkierskiej/Ofiar Owiêcimskich (14), wewnêtrznej
widnickiej (4) i w. Wojciecha/Wita Stwosza (15)
(Goliñski 1995a, s. 43 i n.). Rozpoznane kamienice
fazy IIb, które mo¿na wi¹zaæ z w³asnoci¹ patrycjatu, reprezentowa³y ró¿ne rozwi¹zania przestrzenne.
By³y wród nich za³o¿enia dwu- i trójskrzyd³owe,
o d³ugoci frontu w granicach ok. 1125 m (Rynek
5, 6, 52, 60, ul. Kie³banicza 20, 29, Ofiar Owiêcimskich 19, 21, 33, 35, Wita Stwosza 12/Biskupia
11). Jednym z pomieszczeñ skrzyd³a frontowego parteru by³a sieñ, z której wychodzi³o siê na podwórze.
Kamienica przy ul. Kie³baniczej 20 mia³a dwa piêtra. Jednopiêtrowe budynki nakrywa³y dachy strome, wy¿sze od cian, mieszcz¹ce siê pod nim strychy by³y podzielone na kondygnacje (Rynek 6  ryc.
115, ul. Ofiar Owiêcimskich 19, 21). Szerokofron-

towe i jednopiêtrowe kamienice dwutraktowe by³y
zabezpieczone dwoma dachami o uk³adzie równoleg³ym do pierzei Rynku (Rynek 7, 8). Mo¿na wskazaæ, ¿e w pó³nocnej pierzei Rynku do patrycjatu nale¿a³y te¿ kamienice dwutraktowe szczytowe, zawieraj¹ce na parterze sieñ od frontu oraz przechód i izbê
w trakcie drugim (nr 4447, 51). Stein, opisuj¹c
miasto, wspomnia³, ¿e przy skrzy¿owaniach ulic
osiedlili siê karczmarze, ¿eby znak oznajmiaj¹cy
okres prowadzenia wyszynku by³ widoczny z daleka (Stein 1995, s. 24). Z ich w³asnoci¹ mo¿na kojarzyæ budynki szerokofrontowe odkryte przy ulicach, które prowadzi³y do bram wewnêtrznego obwodu murów miejskich: dwutraktowe (Ruska 1/
Kie³banicza 32, Ruska 7/Rzenicza 1), dwuskrzyd³owe (Ruska 2, 4/5, w. Miko³aja 13) i p³ytki trójdzielny (O³awska 12). Domy rzemielników charakteryzowa³y siê prostszym rozplanowaniem. Zabudowê jednego z odcinków pierzei wschodniej ul.
Kuniczej (nr 1722) prawie w ca³oci tworzy³y
kamienice p³ytkie, dwudzielne, o d³ugoci cian frontowych 1013,5 m (ryc. 116). Skrajny od pó³nocy
odcinek zachodniej pierzei ul. Odrzañskiej (nr
2229) sk³ada³ siê g³ównie z budynków szerokich
na 3,76,5 m, szczytowych, jednoprzestrzennych
i dwutraktowych. Przyk³ad najni¿szego standardu zabudowy murowanej stanowi¹ budynki stwierdzone
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Ryc. 116. Wroc³aw. Ci¹g piwnic kamienic przy ul. Kuniczej 1722: 1  piwnice z lat 13501470;
2  piwnice z lat 14701530, wg Chorowska, Lasota 1995a, s. 66, ryc. 13
Fig. 116. Wroc³aw. A series of cellars of town houses in Kunicza St.: 1  cellars from the period 13501470;
2  cellars from the period 14701530, Chorowska, Lasota 1995a, s. 66, fig. 13

przy ul. No¿owniczej (nr 1317), niepodpiwniczone, z jedn¹ izb¹ na parterze, o d³ugoci cian frontowych 4 m i bocznych 6 m. Wed³ug relacji Steina
przy ul. w. Wojciecha (obecnie Wita Stwosza) mieszka³o wiêcej wytwornych obywateli ni¿ gromad
brudnych rzemielników (Stein 1995, s. 23). Ci drudzy zamieszkiwali zapewne kamienice szczytowe,
jednoprzestrzenne i dwutraktowe, szerokie w granicach 5,758,25 m  rozpoznane na dzia³kach nr 4,
5, 15, 18. Tak rozplanowane kamienice, o podobnych
wymiarach, zosta³y zarejestrowane równie¿ przy ul.
Ofiar Owiêcimskich (nr 19, 30). Znajdowa³y siê one
w s¹siedztwie szerokofrontowych. Standard zabudowy murowanej na terenie miêdzy wewnêtrznym
i zewnêtrznym piercieniem fortyfikacji miejskich
reprezentowa³ poziom zabudowy stwierdzonej przy
ul. Kuniczej, No¿owniczej i Odrzañskiej (Atlas
2001, plansze 4, 5a, 5b; Brzezowski i in. 1998, s.
157168; Brzezowski, Lasota 1995; Chorowska
1994, s. 3335, 38, 9098; 1999, s. 117118; Chorowska, Lasota 1995a; Lasota 2002, s. 7477; Lasota i in. 2001, s. 345 i n.).
Nik³¹ znajomoæ fasad kamienic wzniesionych po
mniej wiêcej po³owie XIV w. wzbogacaj¹ odkrycia
dokonane w budowlach mieszczañskich w innych
miastach strefy budownictwa ceglanego na l¹sku:
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kamienicach w Brzegu (Czerner 1999; Burnita i in.
2005), ratuszach w Namys³owie (Lasota, Legendziewicz 2007, s. 4553) i rodzie (Czerner, Kociuk
1989, s. 3853). Kolorystykê ceramicznych elewacji tworzy³ w¹tek dwubarwny, z ciemnymi g³ówkami. Piêtro by³o oddzielone od parteru fryzem p³ycinowym lub fryzem i gzymsem wieñcz¹cym budynek. Drugi fryz p³ycinowy bieg³ pod gzymsem
koronowym. Piêtro rozcz³onkowywa³y blisko siebie
rozmieszczone blendy i otwory okienne, z ró¿nie profilowanymi krawêdziami, prostok¹tne (podzielone
krzy¿em ³aciñskim na kilkupolowe) oraz nakryte
³êkiem ostro³ucznym, odcinkowym, trójlistnym lub
olim. Blendy i otwory okienne nie korespondowa³y z artykulacj¹ parteru, ograniczon¹ do okien
i wejæ. Pokryte tynkiem fryzy p³ycinowe i blendy
mia³y dekoracjê malarsk¹, z³o¿on¹ na ogó³ z czarnego lub szarego t³a oraz motywów wyró¿niaj¹cych
siê innym kolorem. Fryzy p³ycinowe o¿ywia³y motywy maswerków, a blendy  imitacje okiennic lub
oszklenia, w postaci gomó³ek i rombów. W zwieñczeniu fasad kamienic brzeskich dopatrzono siê
szczytów uskokowych. Takie szczyty ratuszy w Namys³owie i rodzie zosta³y podzielone na kondygnacje rozcz³onkowane blendami.
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Ryc. 118. Wroc³aw. Kamienica Pod Z³ot¹ Mari¹,
stan po konserwacji. Fot. M. Chorowska
Fig. 118. Wroc³aw. The town house Pod Z³ot¹ Mari¹,
status after conservation. Photo. M. Chorowska

Ryc. 117. Wroc³aw. Kamienica Pod Z³ot¹ Mari¹,
rekonstrukcja elewacji od strony ul. Kurzy Targ 2,
wg Ma³achowicz 2004, ryc. 7
Fig. 117. Wroc³aw. The town house Pod Z³ot¹ Mari¹,
reconstruction of the façade of the house at no. 2
Kurzy Targ, Ma³achowicz 2004, fig. 7

Tego rodzaju wystrój elewacji we Wroc³awiu
znamy z kamienicy naro¿nej Kurzy Targ 2/Szewska
74, najpewniej patrycjuszowskiej, z figur¹ Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem stoj¹cej pod baldachimem,
na konsoli wyrastaj¹cej z naro¿nika (ryc. 117118).
Na obu elewacjach kamienicy ods³oniêto relikty
otworów okiennych ze ladami podzia³ów w postaci ukonej kraty. Okna pierwszego piêtra ujête by³y
w dekoracyjne blendy ostro³uczne i wygiête w oli
³êk, o krawêdziach kamiennych po obu stronach figury. Na wystrój drugiego piêtra z³o¿y³y siê trójlistnie nakryte wnêki zestawione pojedynczo, po dwie
lub trzy (Ma³achowicz 2004). Na pierwszym piêtrze
fasady kamienicy Rynek 8 stwierdzono obecnoæ
blend (Czerner 1976, s. 58). Fasady kamienic nale-

¿¹cych do elity spo³ecznoci miasta mia³y równie¿
piaskowcowe obramienia otworów. W piêcioosiowej elewacji frontowej kamienicy Kie³banicza 29
s¹ wyeksponowane: fryz p³ycinowy nad parterem,
z bia³ymi liniami motywu maswerkowego na czarnym tle, oraz piaskowcowe obramienia okien pierwszego i drugiego piêtra, na ni¿szej kondygnacji
o profilu gruszkowym, a na wy¿szej z krzy¿uj¹cymi siê laskami w naro¿ach. Profile obramieñ okien
drugiego piêtra pozwalaj¹ wnioskowaæ, ¿e zosta³o
ono nadbudowane w fazie III. Znany z ikonografii
i rysunków archiwalnych budynek tzw. Nowego
Ratusza na Nowym Miecie ukazywa³ na poziomie
pierwszego piêtra naprzemienny ci¹g ostro³ucznych
wnêk i prostok¹tnych otworów okiennych, podzielonych na cztery kwatery. Poni¿ej znajdowa³ siê pas
fryzu, oddzielaj¹cy piêtro od parteru, pierwotnie
bardzo wysokiego, który zosta³ w okresie nowo¿ytnym w kilku miejscach przebity przez okna powsta³e w zwi¹zku ze zmian¹ wysokoci kondygnacji
w budynku. Trójk¹tny szczyt wychodz¹cy na dawn¹
ul. Polsk¹ wype³nia³o piêæ smuk³ych blend (ryc.
119).
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Ryc. 119. Wroc³aw. Nieistniej¹cy tzw. Nowy Ratusz
na Nowym Miecie na rysunku B. Mannfelda,
wg Czechowicz 1999, s. 183, ryc. 15
Fig. 119. Wroc³aw. The no longer existing New Town Hall
in the New Town in a drawing by B. Mannfeld,
Czechowicz 1999, p. 183, fig. 15

Aktualnie prowadzone badania kamienicy Szewska 35, znajduj¹cej siê w pó³nocnej czêci Starego
Miasta, dowodz¹, ¿e przedstawione wy¿ej rozwi¹zania kompozycji i wystroju fasad gotyckich domów
mieszczañskich by³y we Wroc³awiu rozpowszechnione. Kamienica ta powsta³a w wyniku po³¹czenia
dwóch jednopiêtrowych kamienic z okresu gotyckiego, kalenicowej oraz szczytowej, maj¹cych d³ugoæ
cian frontowych 9 i 6 m. Krawêdzie otworów w fasadach obu kamienic, dwubarwnych z ciemnymi
g³ówkami, zosta³y wykonane z kszta³tek ceglanych.
W elewacji wê¿szego, dwutraktowego budynku po³udniowego parter od piêtra oddziela³ otynkowany
fryz p³ycinowy, pod którym mieci³y siê trzy prostok¹tne otwory przegrodzone filarkami: wejcie do
sieni oraz okna po jego bokach. W kondygnacji parteru dwudzielnego budynku kalenicowego znajdowa³y siê cztery otwory. Umiejscowiony na skraju
elewacji otwór drzwiowy, prowadz¹cy do sieni, by³
zakoñczony ³êkiem olim, a znajduj¹ce siê obok niego prostok¹tne okno dzieli³o siê na cztery pola. Izbê
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obok sieni owietla³y dwa okna z ³êkami wygiêtymi w oli grzbiet. Stwierdzone pozosta³oci podzia³u piêtra elewacji pozwalaj¹ powiedzieæ, ¿e by³y tutaj
gêsto rozmieszczone otwory okienne i blendy oparte na gzymsie miêdzykondygnacyjnym, niekoresponduj¹ce z rozstawem otworów parteru42.
Rozwa¿ania na temat proporcji fasad gotyckich
kamienic wroc³awskich mo¿na uwa¿aæ za chybione. Nie mo¿na te¿ bezrefleksyjnie powtarzaæ za Steinem opisu domów przyrynkowych jako maj¹cych od
trzech do piêciu kondygnacji (Czechowicz 2003, s.
25). Proporcje fasad stanowi³y wypadkow¹ dwóch
wymiarów, a mianowicie szerokoci dzia³ki (a te
charakteryzowa³y siê znaczn¹ rozpiêtoci¹, od 4,5
do 25 m) i wysokoci kamienicy, zale¿nej od liczby
piêter  jednego lub dwóch. Stein, pisz¹c o kamienicach przyrynkowych, uwzglêdni³ tak¿e poziomy
okien w szczytach ci¹gn¹ce siê a¿ do samego wierzcho³ka (Stein 1995, s. 21). Z rozpoznanych dot¹d
dziesi¹tków szczytów w cianach granicznych kamienic wynika, ¿e w okresie gotyckim mia³y one nie
wiêcej ni¿ dwa piêtra. Mo¿na wskazaæ, i¿ fasady
kamienic wroc³awskich sk³ada³y siê z niezale¿nych
od siebie kompozycyjnie czêci przedzielonych fryzem p³ycinowym lub gzymsem. Uk³ad otworów
drzwiowych i okiennych w pasie parteru by³ uzale¿niony od rozwi¹zania funkcjonalnego tej kondygnacji. W wypadku budynków jednopasmowych wejcie do sieni znajdowa³o siê na skraju elewacji (ryc.
120) lub na jej osi (wspomniany wy¿ej przyk³ad fasady Szewska 35). W dwupasmowej kamienicy Rynek 6 znajdowa³y siê dwa otwory drzwiowe, jeden
obok drugiego, zlokalizowane przy cianie bocznej
(Chorowska 1994, s. 33). Nie mo¿na wykluczyæ
wariantu kamienicy dwupasmowej w trakcie przednim, z wejciem w pobli¿u osi elewacji frontowej.
Celowej, horyzontalnej kompozycji podlega³ natomiast poziom piêter fasad, z mocnym podzia³em
otworami okiennymi i imituj¹cymi je blendami.
Na istnienie w elewacjach kamienic zamo¿nych
mieszczan szczytów uskokowych wieñcz¹cych fasady, podzielonych artykulacj¹ na kondygnacje,
wskazuj¹ boczne szczyty wschodnie ratusza wroc³awskiego i podane wy¿ej przyk³ady budownictwa
mieszczañskiego z innych miast l¹ska. Znan¹ z rysunków i fotografii formê frontowego szczytu gotyckiej kamienicy jednopiêtrowej stanowi szczyt
trójk¹tny, zakoñczony tzw. kocim biegiem, rozcz³on42

Badania kamienicy Szewska 35 prowadz¹ mgr in¿. arch. Jerzy Burnita, dr Czes³aw Lasota, dr in¿. arch. Andrzej Legendziewicz.
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kowany wertykalnie blendami (Kacerska Górka 5,
Nowy Targ 22, Rzenicza 19 lub 20  ryc. 120, Szewska 57; Chorowska 1994, s. 7073; Czechowicz
2003, s. 27).
Kamienice fazy III (od ok. 3. tercji XV w.
do 1. tercji XVI w.)
W tym czasie na obszarze ograniczonym wewnêtrznym murem miejskim by³y wype³niane luki w zabudowie pierzei murowanych, prawdopodobnie
ostatnie w jego czêci po³udniowej. W czêci pó³nocno-zachodniej nast¹pi³o to natomiast dopiero
w okresie renesansu (ryc. 113).
W kamienicach patrycjuszowskich Rynek 58,
które podwy¿szono o kolejn¹ kondygnacjê (ryc.
115), zosta³ ostatecznie rozwi¹zany uk³ad funkcjonalny parteru, który tworzy³y: obszerna reprezentacyjna sieñ i kantor od frontu, a w trakcie tylnym sklepiony skarbiec, izba oraz przechód miêdzy nimi.
Takie rozwi¹zanie planu uzyska³y te¿ szerokofrontowe kamienice Rynek 52, 60. Uogólniaj¹c kwestiê
rozwi¹zañ przestrzennych budynków rozpoznanych
w pierzejach ulic, mo¿na powiedzieæ, ¿e w okresie
fazy II czêæ istniej¹cych kamienic rozbudowano
o skrzyd³o tylne lub drugi trakt. Wród zbudowanych
od nowa znajdowa³y siê: p³ytkie dwudzielne, dwutraktowe oraz jednoprzestrzenne (Chorowska 1994,
s. 39, 90 i n.; 1999, s. 119; Chorowska, Lasota 1995a,
s. 5767; Chorowska i in. 1994, s. 295305; Lasota
2002, s. 75; Lasota i in. 2001).
Jak wynika z rejestru podatkowego z 1564 r.,
dzia³ki w rodkowych czêciach bloków pó³nocnego, zachodniego i po³udniowego Rynku rozci¹ga³y
siê od placu do równoleg³ych przecznic43. Trzy
z nich w bloku zachodnim: Rynek 6/Kie³banicza 5,
Rynek 7/Kie³banicza 3/4, Rynek 8/Kie³banicza 2
 nale¿a³y do znakomitych rodów patrycjuszowskich. W kamienicach przyrynkowych byli goszczeni
monarchowie przybywaj¹cy do Wroc³awia w 1. tercji XVI w. i póniej (Brzezowski 1999, s. 145, przyp.
5, 813, 1516; Chorowska 1999, s. 119, przyp.
3233). Zabudowa tych dzia³ek mia³a charakter rezydencji z³o¿onej z dwóch domów, reprezentacyjnego w pierzei Rynku, tylnego przy ul. Kie³baniczej, oraz oficyn obramowuj¹cych dziedziniec. Na
dziedziniec prowadzi³a sieñ przejazdowa w domu
tylnym, trójdzielnym od frontu, jednopiêtrowym
(Chorowska i in. 1994, s. 294 i n.). O wysokim standardzie wystroju wnêtrz i elewacji tych za³o¿eñ
43

A.m.Wr., sygn. K85.

Ryc. 120. Wroc³aw. Fasada nieistniej¹cego domu przy ul.
Rzeniczej 19 lub 20. Data 1492, umieszczona na nadpro¿u
nadwietla prostok¹tnego portalu, okrela tak¿e czas odkucia
prostok¹tnych obramieñ okiennych. Sam budynek jest bez
w¹tpienia starszy, wg Czechowicz 1999, s. 184, ryc. 20
Fig. 120. Wroc³aw. Façade of a no longer existing house at
no. 19 or 20 Rzenicza St. The date of 1492 set on the lintel
of a over a rectangular portal also defines the time of removal
of rectangular window framing. The building itself is
definitely older. Czechowicz 1999, p. 184, fig. 20

wiadcz¹ rzebiarskie detale architektoniczne (portale wewnêtrzne  Rynek 7 z dat¹ 1494, Rynek 8;
obramienia okien w elewacji tylnej  Rynek 6; obramienia okien w elewacji oficyny, w tym jedno z dat¹
1503  Rynek 8) i odkryte fragmenty polichromii
otynkowanych cian wnêtrz (Rynek 6) (Brzezowski
1999, s. 144145; Czerner 1976, s. 6061; Chorowska 1994, s. 59, 6365).
W pierzejach Rynku zdecydowanie przewa¿a³y
budynki szczytowe. Ustalono, ¿e kamienice nr 12
i 13 by³y równie¿ podwy¿szone o kolejn¹ kondygnacjê (Lasota i in. 2006), a front dzia³ki Rynek 50/Igielna 18 wype³nia³ budynek jednopiêtrowy (Chorowska 2002, s. 208). Kamienic z jednym piêtrem na
najwê¿szych dzia³kach mog³o byæ wiêcej. Obecnoci¹ budynków dwupiêtrowych charakteryzowa³y siê
tak¿e pierzeje w innych tradycyjnych miejscach zamieszkania elity spo³ecznej. W relacji Steina z pocz¹tku XVI w. ul. w. Wojciecha (dzisiejsza Wita
Stwosza) przyci¹ga wzrok z powodu wysokich do-

175

VII. O ZABUDOWIE MUROWANEJ W PIERZEJACH RYNKU I ULIC

Ryc. 121. Wroc³aw. Fragment pónogotyckiego portalu
domu przy ul. Rzeniczej 19 lub 20. Nad prostok¹tnym
portalem i nadwietlem z dat¹ 1492 widnieje ostro³uczna
wnêka b¹d otwór sprawiaj¹cy wra¿enie starszego wejcia
lub otworu okiennego, w który wstawiono pónogotyckie
obramowanie. Cokolwiek to by³o, stanowi dowód na
znaczn¹ wysokoæ parteru kamienicy, typow¹  jak
uwa¿ano  dla sieni w domach hanzeatyckich,
wg Czechowicz 1999, s. 184, ryc. 19
Fig. 121. Wroc³aw. Fragment of a late Gothic portal of
a house at no. 19 or 20 Rzenicza St. Over the rectangular
portal and fanlight with the date 1492 is an ogival recess or
opening, possibly an older entrance or window opening into
which a late Gothic frame was set. Whatever it used to be it
testifies to the substantial height of the ground floor of the
house, typical  as used to be accepted  for the doorways
in Hanseatic houses. Czechowicz 1999, p. 184, fig. 19

mów stoj¹cych po obu jej stronach (Stein 1995,
s. 23). Mo¿na wiêc wnioskowaæ, ¿e przy tej ulicy
przewa¿a³y kamienice dwupiêtrowe. Do stwierdzonych dwupiêtrowych nale¿a³y kamienice nr 12, 18
(Chorowska 1994, s. 35, 98; Brzezowski, Lasota
1995). W zachodniej pierzei ul. Pañskiej (Kie³baniczej) dwupiêtrowe by³y kamienice oznaczone
numerami 20, 26, 28 (Atlas 2001, plansza 5b; Chorowska 1994, s. 59, 91) i 29, której uk³ad wysokociowy z okresu redniowiecza znany jest z elementów wystroju wyeksponowanych w fasadzie.
W wypadku po³udniowej, elitarnej pierzei ul. Jun-
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kierskiej (Ofiar Owiêcimskich) wiadomo o podwy¿szeniu w fazie III do dwóch piêter kamienic nr 21,
23 (Burnita i in. 1996). Znajdowa³y siê tu tak¿e nale¿¹ce do elity domy jednopiêtrowe, jak np. dom Pod
G³ow¹ w. Jana, stoj¹cy przy skrzy¿owaniu z ul.
Szewsk¹, zdobiony p³askorzebami w fasadzie
(Brzezowski i in. 1998, s. 163164). Budynki dwupiêtrowe mieci³y siê równie¿ w pierzejach ulic prowadz¹cych do bram wewnêtrznych miasta. Ustalono, ¿e domy takie, stoj¹ce w naro¿ach bloków, nale¿¹ce zapewne do karczmarzy, powsta³y po
nadbudowie w fazie III na dzia³kach widnicka 7/
Ofiar Owiêcimskich 23, Kie³banicza 32/Ruska 1,
Ruska 7/Rzenicza 1 (Atlas 2001, plansza 5b; Burnita i in. 1996; Burnita, Lasota 1994). Kwestiê gabarytów pónoredniowiecznych kamienic w po³udniowej czêci miasta, a¿ do wewnêtrznego piercienia umocnieñ obronnych, przybli¿a rekonstrukcja
zabudowy dwóch najpe³niej rozpoznanych badaniami bloków po³o¿onych na zachód od Rynku (ryc.
114).
Nowoci¹ w modernizowanych fasadach by³o
zastosowanie liczniejszych detali piaskowcowych
w postaci obramieñ okiennych, portali (ryc. 120121),
tympanonów oraz tablic, czêsto opatrzonych datami, inskrypcjami, herbami i gmerkami. Rozpowszechni³y siê portale z nadpro¿em o wykroju dwuramiennym. Na ogó³ prostok¹tne obramienia otworów z uniwersalnym motywem krzy¿uj¹cych siê
w naro¿nikach profilowañ stanowi³y naladownictwo ³u¿yckich warsztatów kamieniarskich. Przyk³adem bli¿szych zwi¹zków z warsztatem Briciusa Gauskego, który prowadzi³ prace przy przebudowie ratusza, by³o okaza³e, trójdzielne okno w kamienicy
Rynek 1/ul. w. Miko³aja 81, datowane na ok. 1500 r.
(ryc. 122). Portale w 2. æwierci XVI w. zaczêto
wzbogacaæ o motywy wczesnorenesansowe. O powszechnym stosowaniu opraw z motywem lasek
krzy¿uj¹cych siê w naro¿nikach wiadcz¹ ich pozosta³oci znalezione na terenie wyburzonej zabudowy miêdzy wewnêtrznym i zewnêtrznym obwodem
murów miejskich (nieistniej¹ce ul. Kacerska Górka, Koci Zau³ek; Chorowska 1994, s. 5859; Czechowicz 2003, s. 2933). Piaskowcowe detale od
pocz¹tku pokrywano pow³ok¹ malarsk¹, co potwierdzaj¹ zabytki znalezione w piwnicach nieistniej¹cych kamienic Ofiar Owiêcimskich 35, 39 (Brzezowski i in. 1998, s. 164165). Zastosowanie ich na
ceglanych, ju¿ wczeniej barwnych fasadach niczego w istocie nie zmieni³o, a¿ do czasu pokrycia ich
tynkiem. Jeszcze w 1512 r. Stein odnotowa³ kolorowe fasady domów przyrynkowych ozdobione roz-
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Ryc. 122. Wroc³aw. Pónogotyckie okno nieistniej¹cej kamienicy Rynek 1/ul. w. Miko³aja 81,
datowane na ok. 1500 r., wg Czechowicz 1999, s. 193, ryc. 58
Fig. 122. Wroc³aw. Late Gothic window of a no longer existing town house
at no. 1 Rynek/no. 81 w. Miko³aja St. dated to around 1500, Czechowicz 1999, p. 193, fig. 58

maitymi malowid³ami, a tak¿e mocno poczernia³e od staroci domy przy ulicach bocznych (Stein
1995, s. 20, 35). Budynki w pierzejach Rynku nie
by³y zatem a¿ tak zabrudzone, ¿eby autor nie dostrzeg³ jaskrawej kolorystyki fryzów p³ycinowych,
gzymsów, blend i piaskowcowych detali  zapewne
ich fasady odnowiono w niezbyt odleg³ym czasie.
Nowoci¹ sta³y siê te¿ szczyty z wertykalnym podzia³em powierzchni za pomoc¹ trójk¹tnych w przekroju
pilastrów i polami miêdzy nimi zwieñczonymi szczycikami (Rynek 5, 14, 58, ul. £aciarska 27). Na pod-

stawie analogii do szczytów kocio³ów Bo¿ego Cia³a
i w. Wojciecha wskazuje siê, ¿e by³y to formy znane ju¿ w 1. æwierci XVI w. (Chorowska 1994,
s. 7071; Czechowicz 2003, s. 26). Wykusze stanowi³y prawdopodobnie incydentalny element w rozwi¹zaniach elewacji frontowych budynków. Jeden
z czterech znanych znajdowa³ siê w rezydencji ksi¹¿¹t olenickich, u zbiegu ul. Wita Stwosza i w. Wita,
pozosta³e za w pierzejach obramowuj¹cych teren
kocio³a w. Marii Magdaleny (Czechowicz 2003,
s. 2829).
M.Ch., Cz.L.
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