
1113

XXI. Dynamika przemian osadniczych i kulturowych. Zakończenie

Historia miast jest w dużej mierze historią cywi-
lizacji. Koncentracja zorganizowanej grupy ludności 
– nastawionej na nieagrarny typ gospodarki, kumulu-
jącej i dziedziczącej swoje dobra, kultywującej wspólne 
wartości, ale otwartej na zewnętrzne prądy myślowe 
i kulturowe, poddanej wspólnemu prawu – jest kata-
lizatorem ogólnie pojętego rozwoju cywilizacyjnego. 
Stworzenie średniowiecznym miastom sprzyjających 
warunków rozwoju owocowało w późniejszych czasach 
budową społecznej klasy średniej, stabilizującej gospo-
darkę, tworzącej postęp technologiczny, a w końcu 
wiedzę i wartości humanistyczne. Można zaryzykować 
tezę, że to miasta zadecydowały o globalnej dominacji 
Europy w czasach nowożytnych i tworzeniu się zjawi-
ska określanego niekiedy jako światowy system gospo-
darczy (Wallerstein 1974; Braudel 1979).

Dalekosiężny przepływ informacji i dóbr, a często 
także migracje ludności i poparcie polityczne odzwier-
ciedlane w korzystnych rozwiązaniach organizacyjnych 
były warunkami rozwoju dużych miast. Wrocław – 
główne miasto historycznego Śląska – jest przykładem 
ośrodka zależnego od międzyregionalnych wpływów 
gospodarczych i kulturowych. Powstało w wyniku kon-
centracji osadnictwa wokół wczesnośredniowiecznego 
grodu z siedzibą władzy książęcej i biskupiej. Funkcjo-
nowało jako centralny ośrodek prowincji w polskim 
państwie Piastów, później jako drugie co do wielkości 
i znaczenia miasto Korony Czeskiej w jej najświetniej-

szych czasach, jako nowożytne miasto habsburskie, 
a następnie pruskie, jako jeden z głównych ośrodków 
gospodarki, kultury i nauki zjednoczonych w 1871 r. 
Niemiec, a następnie, po zniszczeniach II wojny świa-
towej i kompletnej wymianie ludności, jako jedno 
z największych miast powojennej Polski (Mühle 2016). 
Następujące po sobie zmiany władzy świeckiej, zmiany 
granic państwowych, a nawet wymiana ludności nie 
przerwały egzystencji miasta. Można powiedzieć, że 
jego wielokulturowy charakter był pomocny w prze-
zwyciężaniu kryzysów i przełomów politycznych. Stałą 
cechą Wrocławia była kontynuacja przy zmieniających 
się warunkach, akceptacja ogólnoeuropejskich prą-
dów zewnętrznych przy zachowaniu aktualnych celów 
dyktowanych miejscowymi potrzebami, warunkami 
i okolicznościami politycznymi. Czynnikiem determi-
nującym historię średniowiecznego Wrocławia była 
wielka rola kolonizacji niemieckiej, bez której miasto 
nie rozwinęłoby swojego potencjału. Należy jednak 
dodać, że masowa migracja z Zachodu oznaczała też 
wielki koszt dla miejscowej ludności, miejscowej dy-
nastii i ogólnie rozumianego średniowiecznego pań-
stwa polskiego. Wprowadzona przez miejscową eli-
tę polityczną segregacja ludności na swoich i gości, 
z uprzywilejowaniem tych ostatnich, doprowadziła do 
zamknięcia możliwości ekonomicznego rozwoju lud-
ności miejscowej (por. Goliński 2012).
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Celem badań przeprowadzonych przez autorów 
prezentowanej książki, jak zaznaczono we wstępie, 
była rekonstrukcja procesu tworzenia miasta – śląskiej 
metropolii na kulturowym pograniczu, w strefie prze-
nikania wpływów europejskiego Wschodu i Zachodu. 
Naszym zamierzeniem było prześledzenie możliwie 
szerokiego spektrum zagadnień, a bazą źródłową były 
głównie materiały z archeologicznych badań Wrocła-
wia, ze szczególnym uwzględnieniem wykopalisk na 
placu Nowy Targ. Chcieliśmy uzyskać odbicie dawnego 
obrazu miasta w jego dzisiejszej rzeczywistości – we-
dług idei „a distant mirror”, zaproponowanej niegdyś 
w pięknej książce Barbary Tuchman (1978). Naszym 
zamierzeniem było także przedstawienie głosu w dys-
kusji naukowej, z jednoczesną propozycją lektury wy-
magającemu odbiorcy spoza świata nauki.

Wrocław należy do ośrodków uformowanych w wy-
niku długiego i skomplikowanego rozwoju. W nowo-
czesnych badaniach nie podtrzymuje się już tezy o za-
łożeniu miasta w określonym punkcie na osi czasu (zob. 
ostatnio Mühle 2016, s. 39–60). Nie znaczy to jednak, 
że rozwój ten był jednostajny. Wręcz przeciwnie, zna-
czyły go wydarzenia, decyzje i regulacje prawne oraz 
przestrzenne zmieniające strukturę miasta w sposób 
nieraz zasadniczy. W przypadku Wrocławia realizacja 
zmian przestrzennych była warunkowana kompromi-
sem między potrzebami księcia i gminy miejskiej a spe-
cyficznymi warunkami naturalnymi. Istotne były przy 
tym także decyzje i rozwiązania przyjęte wcześniej. 
Możemy się tylko domyślać, że podstawą lokalizacji 
grodu na wyspie rzecznej – zwanej później katedralną 
(Ostrów Tumski, Dominsel) – był wybór naturalnych 
warunków obronnych, być może potrzeba ochrony 
dogodnej przeprawy przez Odrę. Niezamierzoną kon-
sekwencją podjętej w połowie X w. decyzji była loka-
lizacja – poza wyspą – rozwiniętego w późniejszym 
średniowieczu dużego miasta. Możliwości właściwego 
usytuowania zabudowy w środowisku przyrodniczym, 
ważne dla warunków funkcjonowania miasta i życia 
w nim (Ostrowski 1996, s. 158–174), były więc moc-
no ograniczone. Policentryczny, protomiejski kom-
pleks osadniczy rozwinął się w XII w. wokół centralne-

go grodu – na wyspach i na obu brzegach rzeki. Taka 
struktura była zgodna z tendencją panującą wówczas 
w całej Europie Środkowej – w dawnym Barbaricum, 
pozostającym poza granicami Cesarstwa Rzymskiego. 
Wielofunkcyjne, wieloetniczne aglomeracje możemy 
nazwać miastami tamtego czasu, dostosowanymi do 
ówczesnego modelu sprawowania władzy, obronności 
i gospodarki (Steuer 1995; Piekalski 2001, s. 63–158; 
2014, s. 61–63; Schofield, Steuer 2007, s. 139–142). 
Nowym elementem tej struktury, decydującym o przy-
szłym kształcie miasta, była wyodrębniona prawnie 
gmina mieszczańska, ukonstytuowana we Wrocławiu 
przed połową XIII w. Sprowadzonym z Zachodu osad-
nikom tworzącym tę gminę przypadł teren wolny od 
zabudowy, położony dość dogodnie, na zachód od ist-
niejącej już, przedlokacyjnej osady rzemieślniczo-tar-
gowej. Pojawienie się tej nowej osady było zwiastunem 
nadchodzących czasów, odzwierciedlało zmianę wa-
runków gospodarczych i prawnych, zamykającą możli-
wości dalszego rozwoju protomiasta i otwierającą nowy 
etap urbanizacji Europy Środkowej.

Rozwój miasta komunalnego następował w kil-
ku etapach, obejmujących wchłonięcie starej osady, 
zajęcie gruntów położonych na południe i zachód od 
jej pierwotnego zasięgu i powstanie Nowego Miasta, 
włączonego później do wspólnej struktury. Zwraca 
przy tym uwagę szczególna, specyficzna dla Wrocławia 
relacja starej osady do nowo organizowanego miasta. 
Badania na placu Nowy Targ jasno wykazały, że obie 
jednostki osadnicze funkcjonowały przez kilkadziesiąt 
lat równolegle. Zapewne do tej właśnie sytuacji odno-
si się dokument lokacyjny książąt Henryka III i arcy-
biskupa Władysława, mówiący o terenie infra fossata 
prime locationis – strefie w obrębie fosy, ale poza pra-
wem miejskim (SUB, 2, nr 229; Młynarska-Kaletyno-
wa 1986, s. 100). Obie struktury otaczał wspólny pas 
umocnień, określany później jako wewnętrzny. Stara 
osada miała nieregularną sieć komunikacyjną, a jej osią 
była ulica rozpięta między przeprawą na wyspę Piasek 
a kościołem św. Wojciecha. Centrum nowej, regularnie 
już rozplanowanej, był obszerny prostokątny plac tar-
gowy. Obie osady różniły się odrębnymi rozwiązaniami 
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prawnymi i fiskalnymi, a łączyła je silna władza księcia 
rezydującego w starym grodzie na Ostrowie Tumskim, 
ale budującego już nowy zamek na lewym brzegu Odry, 
przy kształtującym się mieście.

Czasowa koegzystencja obu struktur osadniczych 
i gospodarczych wydaje się właściwa dla wczesnej fazy 
rozwoju miast lokacyjnych. Sugerowano już w literatu-
rze przedmiotu, że była ona odbiciem intencji panów 
gruntowych, w naszym przypadku książąt śląskiej linii 
Piastów, pragnących przeprowadzić nową inwestycję 
przy zachowaniu starych źródeł dochodów (Piskorski 
1990/1991, s. 225; Rębkowski 2001, s. 53–58; Moź-
dzioch 1996, s. 33; Goliński 2012, s. 24–27; Piekalski 
2014, s. 83). Powodzenie gospodarcze uprzywilejowa-
nych gmin mieszczańskich doprowadziło dość szybko 
do rezygnacji z takiego kierunku działań. Likwidację 
starej osady widzimy nie tylko we Wrocławiu, ale także 
w Krakowie. W głównym ośrodku Małopolski miasto 
lokacyjne powstało w 1257 r. na terenie poza dawnym 
suburbium Okół, w strefie zniszczonej przez najazd 
mongolski z 1241 r. Stara osada nie utrzymała jednak 
swej dawnej pozycji. Nie powiodła się także lokacja w 
jej obrębie nowego miasta. Inaczej było w Pradze, gdzie 
protomiejska osada na prawym brzegu Wełtawy osiąg-
nęła tak intensywny poziom rozwoju, że lokacja z 1234 
r. oznaczała w istocie głównie zmiany prawne, a nie 
przestrzenne. W każdym z tych miast – we Wrocławiu, 
w Pradze i Krakowie – lokacją objęto tylko część obsza-
ru dawnego protomiasta. Niektóre, w tym także dobrze 
zagospodarowane tereny zostały poza zasięgiem przy-
wileju miejskiego. Tendencja taka znacząco odróżnia 
miasta Europy Środkowo-Wschodniej od położonych 
na zachód od linii Łaby i Soławy. W miastach zachodniej 
strefy Świętego Cesarstwa Rzymskiego regułą było obję-
cie prawem miejskim i umocnieniami miejskimi całego 
obszaru protomiasta, w tym także pustych przestrzeni, 
służących później jako rezerwa budowlana. Tak było 
w Kolonii, Duisburgu, Münster, Paderborn i licznych 
innych miastach o wczesnośredniowiecznych bądź star-
szych korzeniach (Piekalski 2001, s. 48–59, 159–238).

Komercjalizacja gospodarki była zasadniczą czę-
ścią przemiany miast Europy Środkowo-Wschodniej 

w czasach pełnego średniowiecza (Gawlas 2006). Wy-
daje się przy tym, że dokonujące się zmiany prawne 
były ukierunkowane na regulację i kontrolę fiskalną 
procesów ekonomicznych zachodzących dość nieza-
leżnie, zgodnie z hossą dotyczącą wówczas całego ob-
szaru zachodniochrześcijańskiego. Zmiany te dawały 
duży zakres wolności gospodarczej i osobistej, a jedno-
cześnie zabezpieczały interesy pana miasta. Właśnie to, 
a nie sama intencja „założenia miasta”, było istotą 
i główną funkcją prawa miejskiego określonego w ak-
cie lokacyjnym (zob. ostatnio Goliński 2012, s. 22–27). 
Dzieje Wrocławia – miasta powstałego w wyniku wie-
lostopniowego rozwoju – zdają się świadczyć o tym 
w wystarczający sposób. Przekonują one jednocze-
śnie, że ogólna tendencja komercjalizacji gospodarki 
w miastach szeroko pojętego regionu nie wykluczała 
indywidualnych rozwiązań. Te zaś kształtowane były 
przez regulacje prawne narzucone przez panującego, 
koniunkturę gospodarczą, potencjał finansowy i zdol-
ności miejscowych kupców oraz jakość produkcji rze-
mieślniczej. Pozyskane we Wrocławiu zabytki arche-
ologiczne, w dużej mierze te z Nowego Targu, wyraźnie 
ilustrują szczegóły zachodzących zjawisk. Naświetlają 
też niektóre rzemiosła – głównie produkcję wyrobów 
skórzanych, odlewnictwo i specjalistyczną obrób-
kę metali nieżelaznych, ale też wyrób bądź naprawę 
uzbrojenia. Analizy metalograficzne wskazują na za-
awansowanie i różnorodność stosowanych technologii. 
Świadectwa materialne dobitnie poświadczają handel 
w wymiarze dalekosiężnym, ale też lokalnym, pozwa-
lają zrekonstruować przemiany systemów wagowych
i pieniężnych, miejscową politykę monetarną i infil-
trację obcego pieniądza. O zróżnicowanej organizacji 
handlu świadczą żetony, cechy, plomby kupieckie oraz 
wagi i odważniki, a także pojemniki na brakteaty. Wy-
nikiem komercjalizacji, ale także przeobrażeń etnicz-
nych, zdaje się zmiana preferencji konsumpcyjnych. 
Analiza archeozoologiczna upoważnia do wniosku 
o stopniowym zastępowaniu wieprzowiny ze zwierząt 
hodowanych w mieście i jego bliskiej okolicy wołowiną 
z bydła importowanego w ramach handlu dalekosięż-
nego. Z uwagi na te wszystkie zjawiska można bez prze-
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sady powiedzieć, że postęp komercjalizacji przejawia 
się w XIII–XIV w. jako nowa postać handlu, odmienna 
od wzorów wcześniejszych.

Uważa się, że jednym z kryteriów definiujących 
miasto europejskiego średniowiecza jest specyficzny 
styl życia mieszkańców, odmienny od właściwego dla 
okolicznych wsi (Ennen 1988, s. 638). Cechował go 
względny dobrobyt członków gminy mieszczańskiej, 
związany jednak z dość wysokimi kosztami utrzyma-
nia i niewykluczający rozwarstwienia ekonomicznego. 
W przypadku Wrocławia i innych dużych ośrodków 
Europy Środkowo-Wschodniej ukształtowanie nowe-
go stylu życia było jednym z głównych elementów po-
stępującej w czasach pełnego średniowiecza przemiany 
cywilizacyjnej. Nie był on dostępny mieszkańcom pro-
tomiasta. Obowiązująca przed wprowadzeniem pra-
wa miejskiego struktura społeczna zakładała bowiem 
jasny podział na elitę świecką i kościelną oraz ludność 
zależną, o niewielkim zakresie wolności osobistej 
i gospodarczej. Efektem były dwa modele konsump-
cji – pierwszy dotyczył nastawionej na luksus elity i jej 
ścisłego otoczenia, a drugi skromnie żyjącej ludności 
służebnej. Transformacja ustrojowa XIII w. przyniosła 
w tym zakresie zmiany, czytelne wyraźnie w licznych 
kategoriach źródeł archeologicznych. Nie będzie prze-
sadą, jeśli nazwiemy je okcydentalizacją stylu życia.

Znacząco poprawiły się warunki mieszkania. 
Wprowadzenie nowej konstrukcji szkieletowej drew-
nianych domów umożliwiło zwiększenie powierzch-
ni, a przede wszystkim podział przestrzeni na części o 
zróżnicowanej funkcji. Jednym z możliwych wariantów 
była budowa domu o dwu kondygnacjach – z częścio-
wo zagłębionym, gospodarczym parterem i mieszkal-
nym piętrem. Przed połową XIII w. szkieletowy dom 
na przyciesiach stał się w strefie późniejszego placu 
Nowy Targ formą panującą, wypierającą starszy wzór 
jednoprzestrzennego budynku zrębowego. Dalszy roz-
wój warunków mieszkalnych możliwy był w domach 
ceglanych. Ich lokalizacja wokół targu miasta lokacyj-
nego wskazuje jednak, że do końca XIII w. były one 
dostępne głównie tworzącej się mieszczańskiej elicie 
(Chorowska 1994).

Licznie odkrywane w budynkach i w ich sąsiedz-
twie świadectwa codziennej kultury materialnej in-
formują o odchodzeniu od produkcji i użytkowania 
przedmiotów o funkcji uniwersalnej na rzecz wyrobów 
wyspecjalizowanych. Zaobserwowano zanik trady-
cyjnych, dominujących do tej pory naczyń ceramicz-
nych – uniwersalnych garnków o esowatym profilu 
– i pojawienie się w ich miejsce szerokiej gamy form 
o zróżnicowanym przeznaczeniu. Wzrósł udział, 
a także asortyment drewnianych naczyń klepkowych 
i toczonych. Odnotowujemy nowe elementy kultury 
stołu, jak np. nieznane wcześniej noże do serwowania 
potraw. W drewnianych domach rzemieślników po-
jawiły się przedmioty luksusowe, świadcząc o popra-
wie warunków życia i wzroście zamożności. W dość 
szybkim tempie zanikała kultura materialna, którą 
moglibyśmy nazwać słowiańską lub „wczesnopolską” 
(Hensel 1987; Kaźmierczyk 1991–1995). Miejsce cha-
raterystycznych dla niej wyrobów zajmowały nowe 
przedmioty o proweniencji zachodniej, o mocno zróż-
nicowanych funkcjach (Felgenhauer-Schmiedt 1993). 
Dotyczy to przedmiotów codziennego użytku, akceso-
riów stroju, zróżnicowanych form i zdobnictwa obu-
wia, a także materialnych reliktów gier i zabaw dzieci 
oraz dorosłych. Asortyment tych przedmiotów zwięk-
szył się, a jednocześnie zmieniło się ich przeznaczenie. 
Pojawiły się elementy edukacyjne i kulturotwórcze, 
przygotowujące dzieci do ich roli w życiu dorosłym. 
Rozpowszechniły się rozwijające intelekt gry planszo-
we, ale także hazard, który w czasach protomiejskich 
miał znikome znaczenie. Zjawiskiem kulturotwórczym 
o postępującym znaczeniu była znajomość pisma – po-
twierdzona znaleziskami metalowych stilusów i drew-
nianych, wypełnionych woskiem tabliczek do pisania 
oraz licznych przedmiotów z inskrypcjami.

Interesujące zjawisko stwierdzono w technologii 
produkcji noży; w późnym średniowieczu nie pojawi-
ła się wprawdzie żadna nowa technika uszlachetniania 
ostrzy, ale zmieniły się wyraźnie proporcje między wy-
korzystaniem prostych i złożonych technik na rzecz 
wyraźnego zwiększenia tych ostatnich.
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Nowy styl życia to także higiena. Grzebienie wła-
ściwie zmieniły jedynie swą formę, ale nowością są 
lusterka – w wersji pospolitej oprawiane w drewniane 
ramki, w luksusowej – importowane z Francji egzem-
plarze w ramce z kości słoniowej. Z kolei brzytwy były 
znane wprawdzie już w IX–X w., ale po przerwie odno-
towujemy je znowu w późnym średniowieczu.

Odzwierciedleniem mentalności mieszkańców i pa-
nującego zwyczaju są w pewnym stopniu odkryte na 
Nowym Targu militaria. Ukazują one z jednej strony 
nakazany przepisami prawnymi obowiązek obrony 
miasta, a z drugiej tendencję do naśladownictwa śre-
dniowiecznej warstwy elitarnej – uzbrojonego rycer-
stwa. Efektem tego drugiego zjawiska mógł być swoisty 
„dress code”, traktujący ostrogi i puginał jako symbo-
liczne, nobilitujące elementy stroju.

Nowością są także liczne przedmioty związane 
z symboliką, których znaczenie możemy, w przeci-
wieństwie do okresów wcześniejszych, weryfikować za 
pomocą źródeł pisanych oraz ikonograficznych. Szcze-
gólne miejsce zajmują tu zabytki związane z miłością 
dworną czy ogólniej z kulturą rycersko-dworską (zob. 
Wachowski 2013). Przypomnijmy, że to wrocławski 
książę Henryk IV Probus był minesingerem, którego 
przedstawiono na miniaturze w słynnym Kodeksie Ma-
nesse z 1. poł. XIV w.

Nie odkryto wprawdzie na Nowym Targu przed-
miotów, które historyk sztuki nazwałby wyrobami tzw. 
sztuki wysokiej, niemniej istnieje spora grupa zabyt-
ków, które bez zastrzeżeń można określić jako wyro-
by rzemiosła artystycznego. Wykonane zostały z roz-
maitych surowców, np. z gliny, ale dominował ledwie 
znany wcześniej stop cyny z ołowiem i podobnie sto-
py miedzi. Przedmioty te są tak różnorodne i zarazem 
liczne, że określa się je bardzo pojemnym terminem 
angielskim „badges”.

Podkreślano już w literaturze przedmiotu, że prze-
kształceniom miasta towarzyszył planowy, intensywny 
rozwój instytucji kościelnych (Słoń 2006). Dodajmy, 
że związane z tym inwestycje budowlane, prowadzone 
przez dom książęcy i biskupstwo z dużym wysiłkiem 
finansowym, miały istotne znaczenie dla gospodar-

ki miasta. Mniej znaną stroną postępu chrystianizacji 
była do niedawna codzienna religijność, poświadczo-
na obecnością dewocjonaliów poza ośrodkami kultu, 
w domach i ich bliskim otoczeniu. Częścią zjawiska 
ogólnoeuropejskiego stały się pielgrzymki do sanktu-
ariów chrześcijańskich. O ich trasach, problemie miej-
scowej organizacji i ich tle kulturowym informuje ob-
fity zbiór znaków pielgrzymich z Nowego Targu i jego 
najbliższego zaplecza. Symbolicznym poświadczeniem 
powszechnej obecności Kościoła w życiu miasta jest 
bulla papieża Benedykta XI (1303–1304) odnaleziona 
w warstwie targowiska.

Pytanie o synkretyczną relację cech „rodzimych” 
i „obcych” w średniowiecznym Wrocławiu i na ob-
szarze szerzej pojętych ziem polskich postawiono już 
wcześniej (Piekalski, Wachowski 2015). Przeprowadzo-
na wówczas analiza prowadzi do wniosku, że zjawiska 
miejscowe nie miały dużego znaczenia dla kształtowa-
nia stylu życia mieszkańców późnośredniowiecznego 
miasta. Nadchodzące z Zachodu nowe wzorce okaza-
ły się decydujące dla dalszego modelu codzienności, 
opartego na nowym modelu gospodarki, realizowany 
w regulowanym prawnie, komunalnym mieście. Bada-
nia Nowego Targu potwierdziły te wnioski i uwypukliły 
rolę hospites już w protomiejskiej fazie rozwoju Wroc-
ławia. Pierwiastkiem „rodzimym” w mieście XIII w.
 był przede wszystkim książę wraz z jego otoczeniem. 
Miasto było jego inwestycją realizowaną poprzez wy-
korzystanie nowych wzorców organizacyjnych – no-
wego prawa i komercjalizacji gospodarki. Bazą demo-
graficzną byli niemieckojęzyczni osadnicy z Zachodu. 
Europeizację stylu życia winniśmy postrzegać jako sku-
tek adaptacji przybyszów do miejscowego środowiska, 
miejscowych potrzeb i warunków oraz rezultat gospo-
darczego powodzenia miasta w wiekach XIII–XIV.

W jakim stopniu dzisiejszy Wrocław odzwierciedla 
miasto średniowiecza? Najwyraźniejszym elementem 
historycznym jest jego struktura topograficzna. Strefy 
ukształtowane w średniowieczu okazały się trwały-
mi elementami układu urbanistycznego. Dawny gród 
z siedzibą książęcą i katedrą pozostał enklawą kościel-
ną. Lewobrzeżne Stare Miasto zachowało niemal nie-
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zmienione, średniowieczne rozplanowanie ulic i pla-
ców, wytyczonych zgodnie z potrzebami książęcej in-
westycji przeprowadzonej w XIII w. Czytelne są ślady 
fortyfikacji – militarnych, prawnych i symbolicznych 
granic przestrzeni miejskiej. Mieszczańskie centrum – 
Rynek – zachowało zadziwiająco wiele ze swoich daw-
nych funkcji. Jest ośrodkiem samorządu miejskiego, 
istotnym centrum gospodarczym, a przede wszystkim 
reprezentacyjnym miejscem spotkań. Przetrwał tak-
że towarzyszący Rynkowi w planie miasta plac Solny. 
Zaprzepaszczona została natomiast pozycja Nowego 
Targu – mocno zniszczonego w czasie II wojny świa-
towej, pozostawionego poza zasięgiem powojennej od-
budowy, przebudowanego w latach 60. XX w. do formy 
pomijającej wartości historyczne. Rekompensatą tego 
stanu rzeczy jest zachowana sieć dobrze pielęgnowa-
nych, gotyckich kościołów, niezmiennie dominujących 
punktów miejskiego krajobrazu.

Archeolodzy, bez względu na to, jakim okresem hi-
storycznym się zajmują, często kończą swoje rozważa-
nia stwierdzeniem, że dopiero dalsze badania terenowe 
pozwolą na rozwiązanie problemu. Uważamy, że zapre-
zentowane w tej pracy opracowanie wyników badań 
na Nowym Targu we Wrocławiu, dzięki niebywałemu 
przyrostowi ilościowemu i jakościowemu źródeł ar-
cheologicznych, przybliża nas – jak nigdy dotąd – do 
przedstawienia zwartej koncepcji rozwoju miasta, ze 
szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących 
w obrębie Nowego Targu.

Jerzy Piekalski, Krzysztof Wachowski
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