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Wstęp

Jedną z istotnych cech Europy Środkowej, a zwłasz-
cza jej wschodniej części, wykraczającej poza dawny 
limes sorabicus, jest znaczna autonomia rozwoju kul-
turowego, czytelna od pradziejów aż po czasy najnow-
sze. Wpływy cywilizacji antycznych nie odegrały tam 
decydującej roli. We wczesnych fazach średniowiecza 
tereny te pozostawały między zasięgiem oddziaływań 
zachodniego chrześcijaństwa, reprezentowanego przez 
Cesarstwo Karolingów, a strefą wpływów Bizancjum. 
Relatywnie długo mieściły się poza obszarem struktur 
państwowych i urbanizacji. Pierwszy średniowieczny 
przełom kulturowy wiązał się tam z przemianami poli-
tycznymi wieku X – powstaniem państw Przemyślidów 
i Piastów poza wschodnią granicą Królestwa Niemiec-
kiego, dziedziczącego cywilizacyjny dorobek dawnego 
Cesarstwa Karolingów. Drugi przełom, zmieniający                   
w zasadniczy sposób strukturę społeczną i model gospo-
darki, nastąpił w XIII w., a jego istotnymi składnikami 
były: napływ nowej ludności z przeludnionego Zacho-
du, modernizacja wsi, urbanizacja, upowszechnienie 
pieniądza i wprowadzenie kredytu. Większość miast 
powstała wówczas a novo, na terenie wolnym od star-
szego osadnictwa, niekiedy przy grodach kasztelańskich 
lub klasztorach. Szczególne znaczenie miały jednak ist-
niejące już ośrodki centralne, skupiające władzę książę-
cą, biskupstwo i nieagrarną gospodarkę. Powstałe przy 
nich gminy mieszczańskie szybko stały się katalizatorem 
postępujących przemian. Nowe wyzwania gospodarcze 

znalazły odbicie w nowej organizacji prawnej i strukturze 
przestrzennej miast. Doniosłe znaczenie zachodzących 
zmian znalazło odbicie w opisujących je określeniach 
stosowanych w literaturze przedmiotu – „komer-
cjalizacja” bądź wręcz „europeizacja” (Gawlas 2006; 
McCormick 2007). Ich istotą były następujące procesy: 
włączenie terenów Europy Środkowo-Wschodniej do 
ponadregionalnego życia gospodarczego, rozwój i praw-
ne ugruntowanie własności prywatnej oraz otwarcie na 
ogólnoeuropejskie prądy kulturowe. Nie będzie przesa-
dą, jeśli powiemy, że tereny obecnej Polski, Czech, Sło-
wacji i Węgier zostały wówczas włączone, jako „młodsza 
Europa”, do szeroko pojętej cywilizacji Zachodu.

Wrocław, podobnie jak Praga i Kraków, należał do 
ośrodków, w których przemiany te zaznaczyły się szcze-
gólnie mocno. Prześledzenie ich jest ważne nie tylko dla 
poznania dziejów Wrocławia – głównego miasta histo-
rycznego Śląska – ale także dla zrozumienia całokształtu 
średniowiecznej przemiany cywilizacyjnej, oddzielają-
cej pradzieje od czasów nowych.

Głównym celem podjętym przez autorów przed-
stawionej pracy jest prześledzenie dynamiki średnio-
wiecznych przemian Wrocławia, a także analiza zjawisk 
wyrastających z miejscowego podłoża kulturowego   
i przyniesionych przez gości oraz znaczenia tych zja-
wisk dla krajobrazu kulturowego średniowiecznego 
i postśredniowiecznego miasta. Podejmiemy próbę od-
niesienia się do ich genezy, przebiegu i znaczenia. Jed-
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nocześnie podjęta zostanie dyskusja z poglądami przed-
stawionymi w literaturze przedmiotu. Prezentują one 
różne wizje tworzenia profilu kulturowego miast Europy 
Środkowo-Wschodniej – od konfrontacji i częściowego 
przynajmniej zespolenia cech starych i nowych, po wy-
gaśnięcie starej cywilizacji i budowę nowej, tworzonej 
przez kolonistów. Zakładamy przy tym, że profil kultu-
rowy Wrocławia powstał w wyniku procesu determinu-
jącego podstawy gospodarcze i struktury społeczne na 
szerzej zakrojonym obszarze.

Zasadniczy zasób źródeł archeologicznych wy-
korzystanych w obecnym opracowaniu pochodzi ze 
wschodniej strefy średniowiecznego Wrocławia, w któ-
rej struktury mieszczańskie nałożyły się na osadnictwo 
przedlokacyjne. Przeprowadzone w latach 2010–2012 
wielkie wykopaliska na placu Nowy Targ przyniosły 
ogromny rezerwuar nowych materiałów (Mackiewicz 
et al. 2014). Relacje stratygraficzne oraz relikty zabudo-
wy i infrastruktury były tam względnie czytelne, stan 
zachowania zabytków ruchomych, wsparty zabiegami 
konserwatorskimi, można uznać za dobry, a zróżnico-
wanie funkcjonalne daje szerokie możliwości interpre-
tacyjne. Wynikające z tego nowe perspektywy obser-
wacji i wnioskowania pozwoliły sformułować pytania 
dotyczące początków i rytmu rozwoju protomiejskiej 
osady rzemieślniczo-targowej, konstrukcji drewnianych 
domów i stylu życia w nich, materialnych odwzorowań 
procesu lokacji, organizacji placu novum forum, handlu, 
kontaktów ponadregionalnych, uzbrojenia, rzemiosła, 
kultury symbolicznej, gier i zabaw oraz szeroko pojętej 
konsumpcji. Zespolenie materiałów z Nowego Targu 
ze źródłami uzyskanymi w trakcie poprzednich badań 
zmienia znaczną część poglądów przedstawionych do-
tychczas w literaturze przedmiotu.

Postawione problemy badawcze są dostępne me-
todzie archeologicznej, a wyniki możliwe do dyskusji            
i weryfikacji z pozycji innych nauk, głównie historii sen-
su stricto oraz historii architektury i urbanistyki. Punk-
tem wyjścia jest świadomość, że współczesna arche-
ologia lokuje się na pograniczu nauk humanistycznych        
i przyrodniczych. Warunkiem powodzenia zaplanowa-
nych badań był dialog z przedstawicielami innych dys-

cyplin. W naszym przypadku byli to: historyk, historyk 
architektury, antropolog fizyczny, archeozoolodzy, den-
drolodzy i chemik-analityk.

Stan badań średniowiecznego Wrocławia, a w szcze-
gólności rytm i postępy prac archeologicznych, były           
w ostatnich latach przedstawiane (Piekalski 2010; 2010a, 
s. 47–51; 2014, s. 11–12). Nie ma więc potrzeby wyli-
czania w tym miejscu kolejnych, następujących po sobie 
publikacji. Związana z nimi dyskusja zawarta zostanie 
w kolejnych rozdziałach odnoszących się do poszcze-
gólnych problemów. W tym miejscu wskażmy tylko naj-
ważniejsze aktualnie wątki badawcze.

Należy do nich z pewnością problem przemiany 
struktury osadniczej od formy protomiejskiej do mia-
sta komunalnego. Wysoce pozytywnym zjawiskiem jest 
przy tym zauważalna zmiana nastawienia przy anali-
zie lokacji Wrocławia. Większość badaczy akceptuje 
w tej chwili fakt, iż nie decydował o niej jednostkowy 
akt zmieniający w szybkim tempie układ przestrzenny           
i strukturę społeczną. Uważamy raczej, że był to trwa-
jący kilkadziesiąt lat proces wyznaczony kilkoma re-
gulacjami prawnymi. Nowa postać miasta powstała                 
w ramach kilku planowych działań warunkowanych za-
kresem potrzeb i możliwości. Istotnym czynnikiem była 
wola właściciela terenu – książąt panującej wrocław-
skiej linii Piastów, traktujących miasto jako inwestycję 
gospodarczą. Działania badawcze i związana z nimi 
dyskusja zmierzają w tej chwili do rekonstrukcji kolej-
ności składowych części tejże inwestycji – zajmowania 
poszczególnych partii terenu, zasięgu akcji parcelacyj-
nych i tempa zabudowy. Dyskutowana jest chronologia 
przemian (Piekalski 1995; 2014, s. 70–83; Chorowska 
2010; Eysymontt 2009; 2011). Rozważanym problemem 
jest zasięg i czas budowy fortyfikacji miejskich (Rozpę-
dowski 1995; Badura et al. 2010; Konczewski, Mruczek, 
Piekalski 2010). Znaczące przyspieszenie dotyczy badań 
kultury materialnej (np. Piekalski, Wachowski 2010). 
Nowym nurtem są badania średniowiecznej symbo-
liki (Wachowski 2013; Sawicki 2014), a także analizy 
metalurgiczne (Miazga 2010; 2014). Przedstawiane są 
próby porównań ponadregionalnych (Piekalski 2014;               
Wachowski 2013; Sawicki 2014).
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Przedłożona obecnie publikacja jest owocem wysił-
ku wielu osób. Redaktorzy tomu dziękują uczestnikom 
wykopalisk na placu Nowy Targ w latach 2010–2012 za 
zaangażowanie i poniesiony trud. Osobne podzięko-
wania należą się Koleżankom z Pracowni Archeome-
trii i Konserwacji Zabytków w Instytucie Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękujemy wszystkim 
naszym Współautorom za dociekliwość naukową i do-
brą współpracę. Fundacji Aleksandra von Humboldta i 
prof. dr. Felixowi Biermannowi z Seminar für Ur- und 
Frühgeschichte Uniwersytetu Georga Augusta w Ge-
tyndze wdzięczni jesteśmy za pomoc przy realizacji 
ostatnich etapów pracy nad publikacją.
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