MA£GORZATA ROMANOW, JERZY ROMANOW

SZPITAL DUCHA WIÊTEGO WE WROC£AWIU
W WIETLE BADAÑ ARCHEOLOGICZNYCH
W trakcie wykonywania prac ziemnych w obrêbie zachodniego odcinka ul. Ducha wiêtego oraz
skrzy¿owania ulic Piaskowej i Grodzkiej we Wroc³awiu odkryto relikty zabudowy redniowiecznego
zespo³u szpitalno-kocielnego p.w. Ducha wiêtego
w postaci dwóch kaplic cmentarnych, ceglanego
ogrodzenia, przek¹tniowej przypory kocio³a oraz
chodnika ³¹cz¹cego Nowe Miasto z terenem szpitala1. W obrêbie dawnego cmentarza szpitalnego natrafiono tak¿e na dwa pochówki szkieletowe (ryc. 1).
Akt za³o¿enia badanego zespo³u szpitalno-kocielnego znany jest dziêki zachowanemu dokumentowi fundacyjnemu, wydanemu przez ksiêcia Henryka Brodatego w 1214 r. (Kodeks Dyplomatyczny
l¹ska 1959, t. II, nr 163). Ksi¹¿ê, na probê opata
Witos³awa i konwentu klasztoru NPM na Piasku,
nada³ mu w wieczyste posiadanie ziemiê po³o¿on¹
miêdzy O³aw¹ i Odrzyc¹ terram que est Inter Olaum
et Odriczam. Mia³ tam zostaæ zbudowany koció³
p.w. Ducha wiêtego oraz szpital dla ubogich, chorych i pielgrzymów ecclesiam Sancti Spiritus et hospitale ad recipiendos pauperes, infirmos et peregrinos (Trojak 1980, s. 130). W Polsce istnia³a w tym
czasie tylko jedna placówka tego typu i prowadzili
j¹ w Poznaniu joannici (S³oñ 2000, s. 80).
W redniowieczu szpital by³ form¹ realizacji
chrzecijañskiego nakazu mi³osierdzia. Jednym
z g³ównych celów jego istnienia by³o zapewnienie
zbawienia jego fundatorom i dobroczyñcom. Ówczesny szpital s³u¿y³ pomoc¹ wszystkim potrzebuj¹cym
1
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wsparcia, zapewnia³ im schronienie, po¿ywienie,
dostêp do liturgii, opiekê w razie choroby oraz pogrzeb po mierci. By³ instytucj¹ o celach cile religijnych. Opieka doczesna i duchowa spoczywa³a
czêsto w rêkach konwentu zakonnego, a leczenie
odgrywa³o rolê drugorzêdn¹ (S³oñ 2000, s. 6 n.).
Terytorium wzmiankowane w dokumencie fundacyjnym z 1214 r.  ziemia miêdzy O³aw¹ i Odrzyc¹
 by³o w tym czasie wysp¹. Odrzyca oddziela³a ten
skrawek ziemi od Wyspy Piaskowej, na której mieci³o siê opactwo kanoników regularnych w. Augustyna z kocio³em NPM (ryc. 2), co potwierdzi³y
wyniki ostatnich badañ. W ich trakcie odkryto odcinek ceglanego chodnika ³¹cz¹cego omawiany zespó³ z terenem lewobrze¿nego miasta (ryc. 3). Znajdowa³ siê on na g³êbokoci 1,93 m poni¿ej stropu
piaszczystego calca, stwierdzonego ok. 1,5 m na
po³udnie od ogrodzenia szpitalnego cmentarza. Ceg³y chodnika spoczywa³y na zaprawie wapiennej,
po³o¿onej bezporednio na warstwie mu³u rzecznego o mi¹¿szoci ok. 20 cm, natomiast pod ni¹ rozpoznano poziome, naprzemiennie u³o¿one warstewki
piasku i i³u, charakterystyczne dla akumulacyjnych
osadów rzecznych. Chodnik zbudowany zosta³ zatem w miejscu dawnego koryta rzek O³awy i Odrzycy, które funkcjonowa³o w obrêbie pierwszego obwodu fortyfikacji miejskich (Korn 1870, s. 23, 24).
Bia³a O³awa do XIII w. mia³a deltowato ukszta³towane ujcie do lewej odnogi Odry-Odrzycy na
wysokoci wspomnianej wyspy. W wyniku wczeniejszego wprowadzenia wód O³awy w obrêb odcinka po³udniowego fosy pierwszego obwodu miejskiego i przekopania nowego ujcia do Odry, dosz³o
w rezultacie do zmiany biegu Bia³ej O³awy, której
wody od tej pory pchane by³y przez nurt Odrzycy,
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Ryc. 1. Wroc³aw, ul. Ducha wiêtego. Lokalizacja odkrytych obiektów (rys. J. Romanow)

Ryc. 2. Wroc³aw, planigrafia odkrytych obiektów na tle kompilacji wspó³czesnego planu
z planem F. Grossa z 1578 r. (oprac. J. Romanow)
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w kierunku przeciwnym do wykopanej fosy po³udniowej. Zatem fosa pierwszego obwodu fortyfikacji miejskich by³a zasilana nie tylko wodami O³awy, lecz tak¿e Odrzycy. W konsekwencji dosz³o do
os³abienia nurtu Odrzycy, co powodowa³o systematyczne zamulanie rzeki na odcinku miêdzy miastem
a wysp¹, stwarzaj¹c w przysz³oci dogodne warunki do po³¹czenia obu terenów. Wyspowy charakter
zespo³u szpitala Ducha wiêtego utrzyma³ siê do
czasu budowy drugiego obwodu fortyfikacji miejskich, co zosta³o zrealizowane w latach 13181348
w zwi¹zku z potrzeb¹ powiêkszenia area³u miasta
(Maleczyñski 1958, s. 82). Jednym z rezultatów po³¹czenia miasta z dawn¹ wysp¹ by³a budowa
omówionego wczeniej chodnika.
Podczas prowadzonych badañ, w wykopie pod
instalacjê kanalizacyjn¹, na g³êbokoci ok. 2,90 m
od obecnego poziomu terenu, natrafiono na dwa
szkieletowe pochówki ludzkie, nale¿¹ce do osób
doros³ych. Nie zachowa³y siê czaszki, jednak na
podstawie uk³adu pozosta³ych koci stwierdzono, ¿e
zmar³ych pochowano na linii wschódzachód,
z orientacj¹ g³owy na wschód. Wed³ug H. Zoll-Adamikowej (1997, s. 174) jedn¹ z cech cmentarzy
przykocielnych jest jednolita orientacja zmar³ych
g³ow¹ na zachód, jednak pogl¹d ten dzi wymaga
weryfikacji. Wyniki badañ wykopaliskowych prowadzonych na terenie wroc³awskich cmentarzysk tego
typu przekonuj¹, ¿e orientacja czaszki na wschód nie

by³a zjawiskiem marginalnym. Dwa szkielety u³o¿one w ten sposób odkryto przy kociele w. Jakuba (w. Wincentego) i a¿ 11 na cmentarzysku przy
kociele w. Wojciecha we Wroc³awiu (Wachowski
2002, s. 114 n; tam wczeniejsza literatura).
Szkielety znalezione na terenie omawianego zespo³u szpitalnego zosta³y w 1. po³. XIX w. mocno
uszkodzone w wyniku wykonywania wykopów fundamentowych pod zabudowê mieszkaln¹. Jednego
ze zmar³ych pochowano w drewnianej skrzyni, z której zachowa³o siê dno o szerokoci 0,55 i d³ugoci
2,0 m, wykonane z twardego drewna liciastego. Oba
pochówki by³y najprawdopodobniej usytuowane na
skraju przyszpitalnego cmentarza, którego d³ugoæ
po linii wschódzachód wynosi³a ok. 40 m. Po³udniowa czêæ cmentarza od po³udnia by³a ograniczona ceglanym ogrodzeniem, a od pó³nocy murem kocio³a, którego lokalizacjê wyznacza odkryta w trakcie badañ po³udniowo-zachodnia przypora korpusu.
Teren ten ma szerokoæ 10 m, zatem po³udniowa
czêæ cmentarza mia³aby powierzchniê 400 m2. Obszar ten nale¿y jednak pomniejszyæ o powierzchniê
starszej kaplicy 1.  ok. 9 m2 oraz dróg komunikacyjnych miêdzy kocio³em, kaplic¹ i pozosta³ymi
budynkami nale¿¹cymi do szpitala. Jeli, wnosz¹c
z najstarszego przedstawienia zespo³u szpitalno-kocielnego Ducha wiêtego z 1562 r. (ryc. 4), obiekty te zajmowa³y obszar nie wiêkszy ni¿ 60 m2, mo¿na
oszacowaæ, ¿e wielkoæ cmentarza wynosi³a 340 m2.

Ryc. 3. Wroc³aw, ul. Ducha wiêtego. Odcinek ceglanego chodnika ³¹cz¹cego wyspê
z terenem lewobrze¿nego miasta (fot. J. Romanow)

173

I. CMENTARZE KATOLICKIE

Ryc. 4. Najstarszy widok zespo³u szpitalno-kocielnego Ducha wiêtego przedstawiony na planie B. Weinera z 1562 r.
Wg Atlas Historyczny Miast Polskich, t. IV, z. 1, plan 13

Na podstawie wspomnianego planu B. Weinera oraz
planu F. Grossa z 1578 r. mo¿na s¹dziæ, ¿e pó³nocna, nadodrzañska czêæ cmentarza mia³a podobn¹
powierzchniê, zatem powierzchnia ca³ego pola grze-

balnego wynosi³a ok. 700 m2. Przy zastosowaniu tzw.
rotacyjnego systemu chowania zmar³ych, by³a ona
wystarczaj¹ca, aby zapewniæ miejsce spoczynku
wszystkim podopiecznym szpitala. ród³a podaj¹

Ryc. 5. Wroc³aw, ul. Ducha wiêtego. Mur przyziemia kaplicy w. w. Fabiana i Sebastiana (fot. J. Romanow)
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Ryc. 6. Wroc³aw, ul. Ducha wiêtego. Ceramiczna posadzka odkryta w kaplicy w. w. Fabiana i Sebastiana (fot. J. Romanow)

bardzo wyrywkowe informacje na temat liczby mieszkañców fundacji. W po³owie XIV w. przebywa³o
tam jednorazowo ponad 50 pensjonariuszy, na pocz¹tku XVI w. liczba ta spad³a do 15 (Morgenbesser 1814, s. 36), natomiast w 1530 r. zanotowano
42 osoby (Trojak 1980, s. 132).
W trakcie badañ rozpoznano ca³¹ partiê przyziemia kaplicy, oznaczonej jako kaplica 2. (ryc. 1). By³a
to budowla jednoprzestrzenna, lecz funkcjonalnie
rozcz³onkowana na prostok¹tny w rzucie korpus
i trójciennie uformowane prezbiterium. W wietle
cian kaplica mia³a 14,5 m d³ugoci i 4,5 m szerokoci. D³u¿sz¹ osi¹ usytuowana zosta³a na linii
wschód-zachód. Powierzchnia u¿ytkowa obiektu
wynosi³a 63 m². Mur przyziemia kaplicy zbudowany zosta³ z cegie³ palcówek uk³adanych w w¹tku
gotyckim na zaprawie piaskowo-wapiennej (ryc. 5).
ciany boczne przyziemia mia³y gruboæ 1,10 m,
natomiast gruboæ zachodniej ciany korpusu oraz
wschodniej prezbiterium wynosi³a 1,20 m. Od strony pó³nocnej, wschodniej i zachodniej kaplica zaopatrzona zosta³a w przypory: proste na przebiegu
ciany pó³nocnej i przek¹tniowe na naro¿ach. D³ugoæ ich wynosi³a 1,20 m, a szerokoæ czó³  1,10
m. Nie stwierdzono obecnoci przypór od po³udniowej strony obiektu, które zapewne zosta³y zlikwidowane w 1. po³. XIX w. w trakcie budowy budynku nr 18.
Przypory by³y niezbêdne dla wsparcia sklepienia
krzy¿owo-¿ebrowego kaplicy. Sklepienie to mia³o

trzy przês³a w korpusie, ka¿de o rozpiêtoci 4,10 m
oraz jedno w prezbiterium, o rozpiêtoci 2,25 m.
Wnêtrze budowli wy³o¿one zosta³o ceramiczn¹ posadzk¹ wykonan¹ z p³ytek uk³adanych na cienkiej
podsypce z piasku (ryc. 6).
Opisana kaplica p.w. w. w. Fabiana i Sebastiana, patronów chroni¹cych od zarazy, ufundowana
zosta³a w 1481 r. przez sufragana Jana oraz mieszczanina o nazwisku Weißnickel, z przeznaczeniem
dla ich przysz³ych pochówków (Goliñski 1997, s.
235). Jednak w trakcie badañ nie stwierdzono na
powierzchni posadzki ¿adnych ladów po kryptach
grobowych. Najstarsze przedstawienie kaplicy w.
w. Fabiana i Sebastiana prezentowane jest na pla-

Ryc. 7. Fragment planu Wroc³awia z 1650 r. z zachowanym
zespo³em szpitalno-kocielnym Ducha wiêtego autorstwa
M. Meriana. Wg Wroc³aw na planach. XVIXX wiek, plan 8
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Ryc. 8. Zespó³ szpitalno-kocielny Ducha wiêtego przed zburzeniem w 1597 r. Wg przedstawienia nieznanego
artysty grafikê przygotowa³ F. B. Endler w 1807 r. (wg Czernera 1989, ryc. 47)

nie F. H. Vooma i F. Grossa z 1587 r. Zespó³ szpitalno-kocielny z omawian¹ kaplic¹ widnieje tak¿e
na planie M. Meriana z 1650 r. (ryc. 7), choæ nie
powinien on ju¿ istnieæ, gdy¿ w dokumencie z 22
czerwca 1597 r. cesarz Rudolf zatwierdzi³ likwidacjê parafii Ducha wiêtego i rozbiórkê jej zabudowy w zwi¹zku z budow¹ Bastionu Piaskowego (Trojak, 1980, s. 133). Plan ten zas³uguje jednak na uwagê, poniewa¿, w odró¿nieniu od wczeniejszych,
przedstawia kaplicê w sposób bardzo czytelny. Na
wspomnianej ilustracji ma ona trzy wysokie okna
usytuowane w po³udniowej elewacji korpusu oraz
po jednym oknie w ³amanych cianach (bocznej
i czo³owej) prezbiterium. Takie rozmieszczenie
okien jest ca³kowicie zgodne z wewnêtrznym podzia³em obiektu na trzy przês³a sklepienne w korpusie
i jedno w czêci prezbiterialnej, co stwierdzono
w trakcie badañ wykopaliskowych.
Pod podsypk¹ posadzki kaplicy 2., w obrêbie
ca³ej jej powierzchni, natrafiono na warstwê luno
u³o¿onych ludzkich koci, w wielu przypadkach silnie przepalonych. Mia³a ona mi¹¿szoæ ok. 0,80 m
i objêtoæ 50 m3. Koci doros³ego cz³owieka posiadaj¹ objêtoæ nie wiêksz¹ ni¿ 20 dcm3, co w przeliczeniu daje 50 szkieletów w 1 m3, tak wiêc na odkryt¹ warstwê sk³ada³y siê koci nie mniej ni¿ 2500
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szkieletów2. Kaplica w. w. Fabiana i Sebastiana
pe³ni³a zatem nie tylko funkcjê mauzoleum dla jej
fundatorów, ale stanowi³a tak¿e ossuarium dla koci pochodz¹cych z pochówków ekshumowanych
z terenów przeznaczonych pod zabudowê obiektów
funkcjonalnych zespo³u szpitalno-kocielnego, lub
te¿, co jest bardziej prawdopodobne, z pochówków
z ca³ego cmentarza, w zwi¹zku z jego likwidacj¹.
Na podstawie powy¿szych wyliczeñ mo¿na oszacowaæ, ¿e liczba zgonów w okresie od powstania fundacji w 1214 r. do likwidacji cmentarza w 1481 r.
(na przestrzeni 267 lat) wynosi³a oko³o 10 osób rocznie. Od koñca XV w. szpital korzysta³ z cmentarza
przy pobliskim kociele w. Klemensa (Trojak 1980,
s. 137).
W obrêbie kaplicy w. w. Fabiana i Sebastiana,
przy jej po³udniowej cianie, rozpoznane zosta³y
fundamenty czêci pó³nocnej starszej kaplicy, oznaczonej jako kaplica 1. (ryc. 1). Zachowany fundament mia³ plan prostok¹ta usytuowanego d³u¿sz¹
osi¹ po linii wschód-zachód. Zbudowany zosta³
z cegie³ palcówek uk³adanych w w¹tku gotyckim na
2

Na temat objêtoci koci ludzkich informacja ustna dr M.
Krzy¿anowskiej z Katedry Antropologii Uniwersytetu Wroc³awskiego.
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Ryc. 9. Wroc³aw, ul. Ducha wiêtego. Partia fundamentowa muru otaczaj¹cego
zespó³ szpitalno-kocielny Ducha wiêtego (fot. J. Romanow)

¿ó³tej zaprawie wapienno-piaskowej. Kaplica
w wietle cian mia³a 3,55 m d³ugoci i nie mniej
ni¿ 1,95 m szerokoci. W zachowanych naro¿ach
cian fundamentowych stwierdzono obecnoæ wystêpów tzw. rêbowych, s³u¿¹cych jako podstawy pod
zapewne kamienne s³u¿ki podpieraj¹ce ¿ebra jednoprzês³owego sklepienia krzy¿owego. Najstarsze,
znane nam przedstawienie kaplicy 1. figuruje na planie B. Weinera z 1562 r. (ryc. 4) oraz na grafice
F.B. Endlera z 1807 r., opartej na rysunku nieznanego artysty (ryc. 8). Na obu ilustracjach kaplica
przedstawiona jest od strony po³udniowej. Jej elewacja podzielona zosta³a dwiema osiami ostro³ucznie sklepionych okien. By³a zaopatrzona w dwuspadowy dach ze szczytami ustawionymi na wschód
i zachód. ród³a historyczne nie wspominaj¹ o dacie budowy omawianej kaplicy, natomiast na pewno zosta³a rozebrana przed 1481 r., a w jej miejsce
wzniesiono wiêksz¹ kaplicê p.w. w. w. Fabiana
i Sebastiana.
Podczas prowadzonych badañ odkryto tak¿e fragment partii fundamentowej po³udniowo-zachodniej
przypory przek¹tniowej korpusu kocio³a Ducha
wiêtego (ryc. 1), zbudowanej z ³amanego kamienia bazaltowego. Niestety, nie stwierdzono obecnoci przedstawionych w ród³ach ikonograficznych
ladów zabudowy od strony wschodniej i zachodniej.
Obiekty te powinny siê znajdowaæ na trasie realizowanej inwestycji medialnej, jednak budowa w 1.
po³. XIX w. podpiwniczonych domów murowanych
po³udniowej pierzei ul. Ducha wiêtego spowodowa³a ca³kowite ich zniszczenie. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e budynki nale¿¹ce do szpitala zosta³y

wzniesione w konstrukcji szachulcowej i nie by³y
podpiwniczone.
Zespó³ szpitalno-kocielny na wszystkich przedstawieniach ikonograficznych jest otoczony murowanym ogrodzeniem. Na najstarszym planie z 1562 r.
(ryc. 4) mur ogrodzeniowy od po³udnia zlicowany
jest ze cian¹ frontow¹ starszej kaplicy 1. oraz ze
szczytami obiektów zabudowy szpitalnej, wyznaczaj¹c pó³nocn¹ pierzejê ul. Ducha wiêtego. W ogrodzeniu znajdowa³a siê brama wjazdowa i furtka dla
pieszych. Niewielki, wschodni odcinek oryginalnego redniowiecznego ogrodzenia stwierdzono na
wschód od prezbiterium kaplicy 2. Dobija³ on do
jego przypory przek¹tniowej w cianie czo³owej.
Zachowany odcinek muru ogrodzeniowego stanowi
jego partiê fundamentow¹, wykonan¹ w konstrukcji filarowo-³êkowej (ryc. 9). Mur ten nie tylko zabezpiecza³ suwerennoæ terytorialn¹ ca³ego zespo³u, lecz przede wszystkim, zgodnie z surowo przestrzeganym regulaminem, ogranicza³ pensjonariuszom mo¿liwoæ pok¹tnego zbierania ja³mu¿ny oraz
ewentualne odwiedzanie karczmy, czy te¿ korzystanie z innych rozrywek. Ka¿de oddalenie siê z terenu szpitala by³o kontrolowane i nie mog³o trwaæ d³u¿ej ni¿ dwie godziny (Trojak 1980, s. 133).
Jak wczeniej wspomniano, 22 czerwca 1597 r.
cesarz Rudolf zatwierdzi³ likwidacjê parafii Ducha
wiêtego. W sierpniu tego roku koció³ oraz pozosta³e budynki fundacji zosta³y rozebrane a¿ do fundamentów. Na tym miejscu powsta³ bastion typu
wczesnow³oskiego, oparty na projekcie Bernarda
Niurona (Trojak 1980, s. 132 n). Nale¿y jednak przypuszczaæ, ¿e proces budowy Bastionu Piaskowego
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Ryc. 10. Fragment planu Wroc³awia z 1591 r. autorstwa J. Hayera. Zespó³ szpitalno-kocielny Ducha wiêtego
usytuowany jest na bastionie (wg Czernera 1989, ryc. 62)

zapocz¹tkowany zosta³ znacznie wczeniej. Przes³anek do takiego stwierdzenia dostarcza nam plan widokowo-perspektywiczny Wroc³awia z 1591 r. autorstwa J. Hayera (ryc. 10). Widaæ na nim wyranie
wymodelowany w nurcie Odry kszta³t bastionu. Na
projekcie fortyfikacji wysp wroc³awskich z 1642 r.
Bastion Piaskowy przedstawiony jest jako dzie³o ju¿
ukoñczone i bez ladów wczeniejszej zabudowy.
W¹tpliwoci dotycz¹ce ca³kowitej rozbiórki budynków zespo³u szpitalno-kocielnego budz¹ tak¿e
ród³a, wed³ug których w latach 16281629 odkopano i rozebrano resztki murów po dawnej parafii
Ducha wiêtego, a odzyskane ceg³y zosta³y przekazane na odbudowê spalonego kocio³a w. Bernarda i budowê nowego kocio³a p.w. Ducha wiêtego
(Klose 1936, s. 21). Jednak i wtedy nie ca³y zespó³
zosta³ rozebrany, bowiem a¿ do koñca II wojny wiatowej zachowa³a siê kaplica p.w. w. w. Fabiana
i Sebastiana. Figuruje ona w kontekcie czterech ka-
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mieniczek mieszczañskich na planie F. B. Wernera
i J. D. Schleuena z 1741 r. (ryc. 11). W trakcie badañ stwierdzono, ¿e kaplica 2. w ca³ym pierwotnym
planie zabudowy funkcjonowa³a w obrêbie budynku nr 18. Zosta³a podzielona na trzy pomieszczenia
poprzecznymi ciankami dzia³owymi, posadowionymi bezporednio na ceramicznej posadzce gotyckiej
(ryc. 12).
W odleg³oci 7,0 m na po³udnie od muru ogrodzeniowego i ciany po³udniowej kaplicy 2. odkryto fundamenty ci¹g³e cian szczytowych trzech murowanych z cegie³ domów, tworz¹cych szeregow¹
zabudowê odcinka wschodniego po³udniowej pierzei
ul. Ducha wiêtego (ryc. 1, domy 13). Fundamenty te s¹ pozosta³oci¹ redniowiecznych, niepodpiwniczonych domów mieszczañskich. Z ca³¹ pewnoci¹ widniej¹ one na planie B. Weinera z 1562 r. (ryc.
4). Fundament ciany bocznej domu 1. usytuowany
zosta³ równolegle do przebiegu opisywanego wcze-
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Ryc. 11. Fragment planu F. B. Wernera i J. D. Schleuena z 1741 r. Na terenie bastionu znajduje siê kaplica
w. w. Fabiana i Sebastiana. Wg Wroc³aw na planach. XVIXX wiek, plan 11

Ryc. 12. Wroc³aw, ul. Ducha wiêtego. Widok na przyziemn¹ czêæ kaplicy w. w. Fabiana i Sebastiana (fot. J. Romanow)
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niej ceglanego chodnika, ³¹cz¹cego wyspê z miastem. Zatem obiekty te s¹ sobie wspó³czesne i zosta³y wybudowane po zasypaniu odnogi Odrzycy.
Na zachód od pozosta³oci domów 13 natrafiono na fundamenty filarowo-³êkowe cian szczytowych domów oznaczonych jako A, B i C (ryc. 1).
Fundamenty budynków A i B zosta³y zlokalizowane nad redniowiecznym chodnikiem. Usytuowano
je w warstwie zasypiskowej, kryj¹cej wschodnie
ramiê niezrealizowanego bastionu typu kleszczowe-

go. W zwi¹zku z powy¿szym domy te najprawdopodobniej powsta³y w renesansie, po zaniechaniu
budowy wspomnianego bastionu.
redniowieczne relikty budynków zosta³y póniej
wykorzystane jako fundamenty przebudowanych
domów nowo¿ytnych, o czym mo¿e wiadczyæ zgodnoæ ich planów zabudowy. Partie naziemne tych
domów zosta³y rozebrane w trakcie budowy Hali
Targowej w 1908 r.
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