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S t r e s z c z e n i e

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie historii rozwoju urbanistyczno-architektonicznego Garbar, 
największego przedmieścia Krakowa. Osada ta, o wczesnośredniowiecznym rodowodzie, już w połowie 
XIV wieku cieszyła się własną samorządnością, a przyjęta nazwa odzwierciedlała stopień specjalistyczne- 
go uprzemysłowienia terenu. W wieku XVI Garbary stały się u najlepiej rozwiniętym krakowskim przedmieś- 
ciem i jednym z ważniejszych ośrodków produkcyjnych w Małopolsce. Druga część artykułu obejmuje okres 
rozwoju przedmieścia od końca XIV wieku do najazdu szwedzkiego w 1655 roku.
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A b s t r a c t

This paper presents the history of architectural and urban development of Garbary (Tanner’s Suburb),  
the largest suburb of Cracow. This early medieval settlement in the middle of the XIVth century had its own 
local-government; its name reflected the level of industrial specialization. In the XVIth century Garbary became 
the most advanced suburb of Cracow and one of the most important production centers in Malopolska region. 
The second part of this article presents the history of urban development in the area of Garbary, from the end 
of the XIVth century up to Swedish invasion in 1655.
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1.  Urbanistyka Garbar w okresie ich największej świetności

W drugiej połowie XIV wieku zasięg przedmieścia garbarskiego znacznie się rozszerzył1.  
W wyniku sprzedaży miastu królewskiej jurysdykcji nad Pobrzeżem, Czarną Wsią i Czarną Uli- 
cą w 1363 roku, do obszaru administracji Garbar zostały włączone dwie pierwsze z wy- 
mienionych osad2. Dla Czarnej Wsi utworzono osobną jurydykę, odtąd nie była już rozpa- 
trywana jako część przedmieścia; wprawdzie, jak podaje Tomkowicz, została w 1673 roku 
przyłączona do Garbar uchwałą rajców miejskich, to jednak mowa o zniesieniu jej niezależ- 
ności pojawiła się jeszcze w 1792 roku3.

Na przełomie XIV i XV wieku rozwój suburbium, którego granice wyznaczały w owym 
czasie osady Krowodrza, Czarna Wieś, Nowa Wieś, norbertańskie błonia i brzeg Wisły, na- 
brał impetu. Stale wzrastające jego znaczenie gospodarcze wpłynęło na obserwowany 
przez cały XV i XVI wiek ogromy wzrost zaludnienia; wprawdzie przedmieście spłonęło  
w czasie rozruchów w latach 1407–14094, nie powstrzymało to jednak napływających  
wciąż nowych osadników. Począwszy od XV wieku na terenie ante  portam  Sutorum 
sukcesywnie rozbudowywano układ drogowy, a zabudowa zagęszczała się w szybkim tem- 
pie. Powstały nowe ulice, najczęściej w układzie poprzecznym do dotychczas istniejących,  
a nadawane im nazwy wskazywały na tworzące się wzdłuż nich skupiska wyspecjalizowa- 
nych rzemieślników. Z roku 1423 pochodzi pierwsza wzmianka o ulicy Garncarskiej5, 
prowadzącej spod Bramy Szewskiej w kierunku młynów dolnych i Stróży Rybnej – droga 
ta została zachowana w układzie urbanistycznym Krakowa do dzisiaj, jest to obecna ulica 
Krupnicza. K. Pieradzka pisze: „przeważnie zamieszkują tę ulicę garncarze, wyjątkowo  
w XVI w. trafia się kilku krupników, a nawet w 1553 jakiś Jan, włóczek drzewa” 6. Przy wymie- 
nionym trakcie znajdował się potwierdzony w 1538 roku dom cechu przedmiejskich garn- 
carzy, jedynego niezależnego cechu na przedmieściu. W roku 1560 powstała tam karcz- 
ma, na mocy zezwolenia krakowskich rajców wydanego w tym samym roku; pragnąc 
zmniejszyć ilość szynków piwnych na Garbarach, usankcjonowano działalność tylko czte- 
rech takich miejsc: przy ulicach Szerokiej, Grzebieniarzy, Garncarskiej i na Rybitwach.

W roku 1500 odnotowano po raz pierwszy istnienie bramy przy ulicy Szerokiej7. Była to 
drewniana budowla strzegąca przejazdu główną arterią przedmieścia, znajdująca się przed 
mostkiem na młynówce od strony miasta, obok kościoła Karmelitów. W roku 1431 pojawiła 
się w garbarskich aktach nazwa ulicy Małej (Ciasnej, Wąskiej), równoległej do murów 
miejskich i przecinającej poprzecznie ulicę Garncarską. Ta niewielka uliczka zaczynała się 
najprawdopodobniej przy ul. Szerokiej i biegła do drogi na cmentarz żydowski. W roku 1458 
odnotowano posiadłość zakonników Bożego Ciała na rogu Małej i Szerokiej, natomiast  
w latach 1538–1539 poświadczono że: „z ulicy Szerokiej idzie się do ulicy Garncarzy przecz- 
nicą zwaną ul. Małą”8. K. Pieradzka podaje, że znajdowała się przy niej prywatna łaźnia, zwa- 

1 Historię powstania i rozwój urbanistyki Garbar w XIII i XIV wieku autor omówił w pierwszej części niniejszego artykułu.
2 Zgodnie z dokumentem Kazimierza Wielkiego z 1363 roku transakcja nie obejmowała prawa własności gruntów –  

J. Laberschek, Rozwój  przestrzenny  krakowskiego  zespołu  osadniczego  extra  muros  XIII-XVIII  w. [w:] Kraków.  
Nowe studia nad rozwojem miasta, pr. zbiorowa pod red. J. Wyrozumskiego, Kraków 2007, s. 315.

3 S. Tomkowicz, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, ich nazwy i zmiany postaci, Kraków 1926, s. 175.
4 K. Pieradzka, Garbary, przedmieście Krakowa (1363-1587), Kraków 1931, s. 22
5 Ibidem, s. 37.
6 Ibidem, s. 38.
7 J. Wiśniewski, Garbary [w:] Słownik  historyczno-geograficzny  województwa  krakowskiego w  średniowieczu, cz. 1,  

z. 4, Wrocław–Łódź 1986, s. 694.
8 Ibidem, s. 693, 699.
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na Piaskową, różna od łaźni o tej samej nazwie znajdującej się przy ulicy św. Jana w Krako- 
wie9.

Prawdopodobnie już na przełomie XIV i XV stulecia na południowym zachodzie 
suburbium wykształciło się skupisko rzemieślników produkujących kasze. Początkowo była 
to niewielka osada, składająca się z trzech zagród10. Droga przebiegająca przez jej śro- 
dek została po raz pierwszy odnotowana w latach 1470–1480 jako ulica Krupników – była 
to obecna ulica Garncarska11. Pomiędzy Krupnikami, ówczesnym siedliskiem garnca- 
rzy i cmentarzem żydowskim znajdowało się miejsce zwane Szlakiem, poświadczone  
w 1460 roku12. Pobliskie tereny, położone przy południowej granicy przedmieścia pomię- 
dzy murami miejskimi a Krupnikami, zyskały w XVI wieku nazwę Ogrodników.

Piętnastowieczny rodowód posiadała również ulica Różana, notowana w 1485 roku13. 
Jej przebieg nie jest znany, wiadomo tylko, że miała kierunek zachodni i przecinała ją 
droga biegnąca w kierunku błoń. Krystyna Pieradzka utożsamia ją z nową nazwą drogi  
na cmentarz żydowski. Umieszcza tam również najstarszy garbarski ratusz, pisząc: „przy dro- 
dze na cmentarz żydowski spotykamy w 1462 r. nazwę gerecht; nie może to być nic in- 
nego, jak ratusz garbarski, istniejący do r. 1587. Żadnych bliższych szczegółów o tym bu- 
dynku nie posiadamy”14.

Równie problematyczna jest lokalizacja ulic odnotowanych wprawdzie w księgach gar- 
barskich, lecz o położeniu niemożliwym obecnie do zidentyfikowania. Należą do nich ulica 
Paśników, Rybacka oraz wspomniana już ulica Grzebieniarzy15. Możliwe, że nazywano tak 
drogi na terenie Ogrodników, prowadzące w kierunku zachodnim w miejscu dzisiejszych  
ulic Jabłonowskich i Kapucyńskiej, poprzeczne trakty w rejonie dzisiejszych ulic Loretań- 
skiej i Czapskich lub obecną ulicę Rajską. K. Pieradzka przywołuje również odnotowaną  
w XVI wieku Platea ollificum jako kolejną niezidentyfikowaną ulicę pomiędzy Małą i Krupników, 
względnie jako określenie ówczesnej ulicy Garncarskiej. 

Przy okazji omawiania średniowiecznego układu drogowego przedmieścia warto od- 
notować fakt, że na Garbarach, pomimo znacznej niezależności gospodarczej, nigdy nie 
wykształcił się rynek czy plac handlowy. Wynikało to z faktu, iż obrót towarami mieszkań- 
cy suburbium prowadzili wyłącznie na rynku w Krakowie.

2.  Zabudowa przedmieścia w XV i XVI wieku

Zabudowę większości gruntów „przed Bramą Szewską” stanowiły w XV i XVI wieku 
drewniane budynki mieszkalne o jednej lub dwóch kondygnacjach. Były to typowe śred- 
niowieczne domy, mieszczące również zakłady rzemieślnicze i usługowe, szynki i gospo- 
dy. We wczesnych latach funkcjonowania suburbium zabudowa koncentrowała się po za- 
chodniej stronie ulicy Szerokiej, lecz już pod koniec XV lub na początku XVI wieku, 
prawdopodobnie z racji deficytu gruntów budowlanych i wbrew obowiązującym regulacjom 

 9 K. Pieradzka, op. cit., s. 76.
10 J. Laberschek, op. cit., s. 336-337.
11 J. Wiśniewski, op. cit., s. 694.
12 Ibidem, s. 694.
13 Ibidem.
14 K. Pieradzka, op. cit., s. 39. Nadanie wymienionej nazwy drodze na cmentarz żydowski zdaje się potwierdzać rów- 

nież Tomkowicz, wątpiący w tezę A. Grabowskiego o ulicy Różanej jako późniejszej Wolskiej (obecnie Piłsudskiego) 
– patrz S. Tomkowicz, op. cit., s. 169.

15 S. Tomkowicz, op. cit., s. 181.
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zaczęto zabudowywać Tasemberg. Znana jest skarga przedmieszczan rozpatrywana przez 
Zygmunta Augusta w 1563 roku, związana z zasiedlaniem brzegów Rudawy i Rudaw- 
ki „wbrew dawnym zwyczajom” zabraniającym wymierzania siedlisk tuż nad brzegiem. 
Pomimo królewskiego zakazu (wyłączony był spod niego jedynie stolarz królewski, Jerzy 
Szwarc16) tereny wzdłuż Młynówki Królewskiej nadal zabudowywano. Funkcjonującą wzdłuż 
rzeczki drogę, późniejszą ulicę Tasemberg i Pańską, a obecnie Garbarską, K. Pieradzka 
charakteryzuje, pisząc o jej XVI-wiecznej zabudowie: „ulica, która się tutaj wytworzyła, miała 
mieszkańców tylko po jednej stronie, ponieważ drugą jej stronę tworzyły ogrody należące  
do Karmelitów Piaskowych”17.

Rozwój jurydyki następował w ścisłym związku ze stale zwiększającą się ilością zakła- 
dów rzemieślniczych, manufaktur i urządzeń przemysłowych. W okresie największej pros- 
perity, w połowie XVI wieku, odnotowano ante  portam  Sutorum ponad 160 samych tylko 
warsztatów garbarskich. W roku 1401 funkcjonowała na przedmieściu cegielnia, powstały 
również nowe słodownie: w 1426 roku na Tasembergu, w 1434 roku przy Stróży Rybnej. 
W roku 1448 Kazimierz Jagiellończyk zezwolił na budowę młyna tocznego (szlifierni), naj- 
prawdopodobniej w bliskim sąsiedztwie ulicy Szerokiej. W roku 1536 potwierdzony zo- 
stał duży warsztat garncarski, wyrabiający prócz naczyń również kafle, płytki posadzkowe  
i kolorowe dachówki. Ta sporych rozmiarów manufaktura, należąca do Grzegorza Kapłań- 
ca, mieściła się między garbarskim Szlakiem a ulicą Krupników. W roku 1542 wymienione 
zostały dwie miejskie szlifiernie na Garbarach18.

Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, informacje na temat młynów funk- 
cjonujących na przedmieściu w XV i XVI wieku są dość niejasne. Prócz potwierdzonych 
źródłowo Młynów Dolnych, a także pracującego już najprawdopodobniej w XV wieku Mły- 
na Górnego, wielce prawdopodobne jest istnienie kolejnych takich urządzeń – może na to 
wskazywać choćby cytowany już zapis z dokumentu Kazimierza Jagiellończyka z 1447, 
czy też notatka o domu „między Krzysztofem i domem czerwonoskórników naprzeciw mły- 
na dębnego” z 1533 roku19. Biorąc pod uwagę mało precyzyjną lokalizację podawaną  
w średniowiecznych zapisach, określenie liczby przedmiejskich urządzeń wodnych może 
okazać się niemożliwe. Wiadomo z pewnością o próbie budowy dwóch obiektów: w 1523 ro- 
ku młyna i papierni Karola Wernerta (po stronie Rybaków), a w 1562 roku folusza Marcina 
Hairechera – obiekty te najprawdopodobniej nie zostały wzniesione. Potwierdzone zostało 
natomiast istnienie folusza na Kawiorach, będącego własnością miejską, utrzymywanego 
przez cech białoskórników20.

W wieku XV i XVI stale rozwijało się osadnictwo na zachodnich terenach przedmieś- 
cia. Jak podaje K. Pieradzka, w okolicy Stróży Rybnej w „XV w. wiemy już o osadzie drewnia- 
nych domków zwanej Rybaki, przyczem sadzawki rozszerzono i pobudowano sztuczne 
baseny”21. Najprawdopodobniej w pobliżu, nad Rudawą, pojawiła się w XVI wieku garbar- 
nia rymarzy, niemile widziana ze względu na konkurencję dla osiadłych już przedmiej- 
skich garbarzy22.

16 J. Wiśniewski, op. cit., s. 695.
17 K. Pieradzka, op. cit., s. 36.
18 J. Wiśniewski, op. cit., s. 702-704.
19 Ibidem, s. 702. We wcześniejszym o rok zapisie (1532) czytamy, że dom garbarzy czerwonych (czerwonoskórni- 

ków) znajdował się przy ulicy Szerokiej, blisko kościoła Karmelitów.
20 K. Pieradzka, op. cit., s. 68, 72.
21 Ibidem, s. 58.
22 Ibidem, s. 114.
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Na początku XVI wieku powstał na Garbarach drugi po klasztorze Karmelitów obiekt 
sakralny, kościół (kaplica) pod wezwaniem św. Piotra Małego, niekiedy określanego 
wezwaniem św. Piotra i Pawła (il. 1). Jego budowę poprzedziło przekazanie parafii  
św. Szczepana, do której należały Garbary, terenu przy ulicy Półwsie na założenie cmenta- 
rza. J. Wiśniewski wiąże tę inwestycję z nadaniem niejakiego Salomona (lub Piotra), 
dokonanym w 1496 roku23, Tomkowicz natomiast, powołując się na Chronica  Polonorum 
Macieja Miechowity z 1521 roku, wskazuje fundację Jana Velsa, znanego medyka i profe- 
sora uniwersyteckiego24.

Il. 1. Kościół św. Piotra na Garbarach (Archiwum Państwowe w Krakowie, repr. za K.  Pieradzka, Garbary, przedmieście 
Krakowa (1363–1587), Kraków 1931)

Ill. 1. St. Peter’s Church in Garbary Suburb

Najprawdopodobniej już po założeniu cmentarza wzniesiono kaplicę, nie ma co do te- 
go jednak pewności. Istotnym faktem jest natomiast powszechność wymienionej nekro- 
polii – chowano na niej zarówno przedmieszczan i parafian kościoła św. Szczepana, jak  
i innych obywateli miasta, także ofiary powszechnych epidemii. Kościół św. Piotra został 
zburzony na początku XIX wieku, a na jego miejscu, przy obecnej ulicy Łobzowskiej, 
wzniesiono według projektu Wandalina Beringera w latach 1885–1891 klasztor i kościół  
O.O. Zmartwychwstańców. 

Teren między ulicą Szeroką (za kościołem Karmelitów), a cmentarzem powszechnym 
zajmowały ogrody zakonników. K. Pieradzka, odwołując się do średniowiecznych źródeł, 
charakteryzuje okolice XVI-wiecznego klasztoru następująco: „około kościoła znajdowały 
się domki, wypełniające przerwę między ulicami Szeroką i drogą łobzowską, nazywano 
je ken newen  clostir,  circa novum claustrum, zajmowały zaś część ogrodów graniczących 

23 J. Wiśniewski, op. cit., s. 694.
24 S. Tomkowicz, op. cit., s. 176.
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z cmentarzem koło kościoła św. Piotra”25. Zacytowany fragment trafnie charakteryzuje 
wzmiankowany obszar, choć przyjęta przez autorkę topografia jest błędna. W swej pracy  
K. Pieradzka utożsamia bowiem „drogę łobzowską” z Czarną Ulicą, a wymienione domki  
nie mogły zapełniać terenów między nią a kościołem, znajdowały się tam bowiem zabu- 
dowania klasztoru. Nie jest również pewne, czy przytaczane przez badaczkę wzmianki  
o „nowym kościele” dotyczą już kaplicy św. Piotra, czy też wcześniejszego od niej klasz- 
toru Karmelitów. W tym samym fragmencie pracy Pieradzka zwraca także uwagę na okreś- 
lenie off  dem  graben, pojawiające się w odniesieniu do klasztoru Karmelitów w źródłach  
z XV wieku – jej zdaniem może to świadczyć o istnieniu cmentarza koło klasztoru, zniesio- 
nego po założeniu powszechnej nekropolii na początku wieku XVI.

3.  Upadek suburbium Garbarskiego

Wiek XV i XVI był czasem największego rozkwitu podkrakowskiej jurydyki, okresem 
nieustannego napływu ludności i rozwoju cechów rzemieślniczych. Wzrostowi znaczenia 
suburbium, zarówno dla Krakowa, jak i okolic, nie przeszkodziły klęski zarazy, które na- 
wiedziły przedmieście dwukrotnie, w 1543 i 1571 roku26. W związku z jego bezdyskusyjną  
rolą w gospodarce regionu dziwić może więc nieco fakt nieprzedstawienia przedmieścia, 
choćby schematycznego, na najstarszym zachowanym widoku Krakowa. Ilustrująca „Kon- 
stytucje, statuty i przywileje [...] na sejmach koronnych uchwalone” grafika pomija całkowi- 
cie ten jakże istotny fragment panoramy miejskiej, pokazując natomiast mało znaczące za- 
budowania okolic Smoleńska lub Grobli27.

Upadek suburbium nastąpił nagle, a związany był z dwoma wrogimi najazdami, odleg- 
łymi od siebie o niespełna siedemdziesiąt lat. W roku 1587, w związku ze spodziewanym 
atakiem na Kraków arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, pretendenta do królewskiego 
tronu i konkurenta Zygmunta III Wazy, Garbary niespodziewanie stanęły wobec groźby li- 
kwidacji. Przedmieścia osłaniające napastników i utrudniające obronę były w przypadku 
zagrożenia oblężeniem zwyczajowo niszczone przez samych obrońców. Spodziewający 
się niemieckiego ataku hetman Jan Zamojski zadecydował jednak o pozostawieniu przed- 
mieścia, po ufortyfikowaniu chciał wykorzystać je jako dodatkową osłonę miasta. W tym 
celu wykonano szaniec obronny „idący łukiem od Kleparza, za Garbarami w kierunku Wisły 
i zamku”; prawdopodobnie oddzielał on jurydykę od Czarnej Wsi i Nowej Wsi28. W czasie 
skoncentrowanego na terenie suburbium szturmu, pomimo wspomnianego ufortyfikowa- 
nia, spaleniu uległa znaczna jego część. Po ciężkich walkach w rejonie klasztoru Karmeli- 
tów, będących efektem zdrady przedmieszczan pochodzenia niemieckiego (ukryli oni dwa 
wrogie oddziały, które zaatakowały tyły wojsk polskich w czasie symulowanego odwro- 
tu wojsk Maksymilana), szturm został odparty 24 listopada. Wspomniana zdrada miała 
jednak drastyczne konsekwencje dla jurydyki – po zakończeniu działań wojennych polska 
część mieszkańców wymordowała 50 niemieckich garbarzy, kolejnych 23 ścięto z wyroku 
władz, a 26 listopada 1587 r. pozostałą zabudowę spalono w zemście i obawie przed no- 
wym zamachem.

Pożary 1587 roku były największymi, jakie kiedykolwiek nawiedziły Garbary. Wprawdzie 
ogień spustoszył najprawdopodobniej całe przedmieście, ocaleli mieszkańcy podjęli trud  

25 K. Pieradzka, op. cit., s. 50.
26 Ibidem, s. 23.
27 J. Banach, Dawne widoki Krakowa, Kraków 1967, s. 42-43.
28 K. Pieradzka, op. cit., s. 25.
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odbudowy. K. Pieradzka utrzymuje że zachowano przy tym rozplanowanie układu urba- 
nistycznego, a zmianie uległa jedynie forma zewnętrzna budynków29. W roku 1632 odnoto- 
wano na Garbarach 3 kamienice murowane, 233 domy drewniane oraz 7 przedmiejskich 
rezydencji30. Prace postępowały szybko, a ich efekty można obejrzeć na pierwszym za- 
chowanym widoku ukazującym całe zachodnie przedmieście Krakowa – panoramie zna- 
nej z Civitates orbis terrarum (il. 2). O szybkości odbudowy świadczyć może fakt, że wspo- 
mniany miedzioryt, poprzedzony szkicem wykonanym według J. Banacha w okresie mię- 
dzy 1603–1604 rokiem, przedstawia jurydykę już bez jakichkolwiek śladów klęski.

Il. 2. Widok Krakowa od północnego zachodu z Civitates orbis terrarum (1618) (Archiwum Państwowe w Krakowie)

Ill. 2. North western view of Cracow, from Civitates orbis terrarum (1618)

Wybitny pod względem artystycznym sztych, opublikowany w roku 1618 jako ilustra- 
cja ostatniego tomu wydawnictwa J. Brauna i F. Hogenberga, stanowi źródło niezwykle 
istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania. Pokazuje bowiem przedmieście w je- 
go formie osadzonej w średniowiecznej urbanistyce, w okresie pomiędzy katastrofami spo- 
wodowanymi wrogimi najazdami. Opracowania graficzne okolic Krakowa z tego czasu są 
niezwykle rzadkie, wymieniony miedzioryt należy uznać więc za najbardziej dokładne 
opracowania graficzne Garbar pochodzące z początku XVIII wieku. Oczywiście obraz ten 
nie jest wolny od błędów – bliższe spojrzenie na topografię jurydyki może budzić wątpli- 
wości, dostrzec można bowiem liczne nieścisłości wymagające wyjaśnienia. Warto zatem 
uzupełnić zawarty w pracy J. Banacha, świetny skądinąd, opis przedstawionego na szty- 
chu suburbium.

Porównując graficzne przedstawienie przedmieścia w Civitates  orbis  terrarum z prze- 
kazami źródłowymi, uwagę zwraca idealne na pierwszy rzut oka odwzorowanie układu 
osadniczego i jego powiązań przestrzennych z otoczeniem. Pokazano osady wchodzące  
w skład jurydyki: Krupniki, Ogrodniki, Czarną Ulicę, właściwe Garbary oraz leżącą na gra- 
nicy z jurydyką Biskupie osadę Półwsie. Od południa granicę przedmieścia wyznacza,  
zgodnie z przesłankami historycznymi, niezabudowany pas ziemi pomiędzy Ogrodnikami 
a jurydyką Smoleńsk. Przepływająca w pobliżu Rudawa (Nieciecza) swym zakolem do- 
tyka zachodniej granicy Krupnik. Przedstawiono również zabudowania i ogrody sąsiadu- 
jącej z przedmieściem Czarnej Wsi, od strony północnej granicę suburbium stanowi pły- 
nąca od pałacu w Łobzowie Młynówka Królewska. Na sztychu brakuje jedynie zabudo- 
wań Rybitw (Pobrzeża), stawów i Stróży Rybnej. Przedstawiony układ drogowy zdaje się 
być zgodny z opisaną w niniejszym artykule topografią przedmieścia: z placu przed Bra- 

29 Ibidem, s. 27.
30 Garbary [w:] Encyklopedia Krakowa, Warszawa–Kraków 2000, s. 229.
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mą Szewską wybiegają dwie drogi, ówczesna ulica Szeroka i Garncarska, dostrzec moż- 
na również ulice równoległe do murów miejskich. Patrząc od strony miasta, widzimy mły- 
nówkę zasilającą fosę, pozbawiony zabudowy pas sięgający okolic obecnej ulicy Loretań- 
skiej, następnie dwa kwartały przecięte szeroką arterią. Najprawdopodobniej jest to ulica 
Krupników, obecna Garncarska. Granicę przedmieścia wyznacza kolejna droga, znajdują- 
ca się w miejscu obecnej ulicy Wenecja. Widoczny jest również niewielki trakt przecina- 
jący Krupniki, wybiegający z osady na okoliczne pola tuż obok zakola Rudawy. Tu jednak 
pojawiają się pierwsze wątpliwości w interpretacji sztychu, budzi je bowiem przedstawio- 
ny przebieg Młynówki Królewskiej. Autor grafiki ukazał ciek wodny wpływający na teren 
przedmieścia od strony Łobzowa, w dalszym biegu biegnący tuż pod miejskimi murami – 
odczytuje się go jako bliższą miastu odnogę Rudawki. Na taką interpretację przebiegu 
młynówki pozwala widoczne w rejonie Barbakanu lewe ramię tej rzeki. Z nieznanych przy- 
czyn grafik nie przedstawił natomiast jej odnogi najbardziej istotnej ze względów gospo- 
darczych, oddzielającej ogrody klasztorne od Tasembergu i zasilającej przedmiejskie mły- 
ny i folusze. Młynówka ta, przecinając ulicę Szeroką, powinna pojawić się w swym dal- 
szym biegu wzdłuż pokazanej na sztychu drogi, następnie opływając tyły Czarnej Ulicy i Czar- 
nej Wsi, skręcać i zmierzać w kierunku ujścia w zakolu Niecieczy. Taki przebieg mają jed- 
nak na grafice wyłącznie ulice. Ciekawostkę stanowi fakt, że biegnąca od kościoła Karme- 
litów w kierunku zachodnim arteria, na pierwszy rzut oka identyczna z obecną ulicą Rajską, 
nie może być z nią utożsamiana – łączy się bowiem z traktem Krupników w rejonie Dol- 
nych Młynów, a więc pokrywa się dokładnie z przebiegiem młynówki, której ślady widocz- 
ne są w urbanistyce Krakowa jeszcze dzisiaj. Próbując wyjaśnić brak wspomnianego cieku 
wodnego, uwzględniając nieco zaburzone na miedziorycie proporcje i odległości, nie moż- 
na wykluczyć podjęcia przez autora próby pokazania nieco większego fragmentu przed- 
mieścia, co zaowocowało fałszywym obrazem obszaru na południowy zachód od ulicy 
Szerokiej. Możliwe jest również, że po przeprowadzeniu dogłębnej analizy porównawczej 
grafiki z informacjami pochodzącymi z archiwaliów, uznawane obecnie za niedopowiedze- 
nia fragmenty sztychu doprowadzą do poszerzenia wiedzy na temat rozplanowania XVI-  
i XVII-wiecznych Garbar – wymienione nieścisłości przy ogromnej precyzji autora sztychu  
w lokalizacji poszczególnych obiektów i dokładności w oddaniu ich detali są bowiem co 
najmniej zastanawiające.

Omawiając przedstawioną w Civitates  orbis  terrarum topografię jurydyki garbar- 
skiej, warto zwrócić uwagę jeszcze na kilka szczegółów. Przyjmując, że rytownik oddał 
rzeczywisty wygląd przedmieścia po odbudowie i nie posiłkował się informacjami sprzed 
niemieckiego oblężenia, detale te mogą mieć ogromne znaczenie dla prawidłowego na- 
kreślenia sylwety XVII-wiecznego suburbium. Przy ulicy Szerokiej widoczna jest bryła koś- 
cioła Karmelitów w pierwotnej, gotyckiej formie. Tuż obok, równolegle, pokazano wzniesio- 
ny w tym samym stylu klasztor. Brak przedstawionych śladów pożaru nie może wskazy- 
wać że wymienione obiekty w nim nie ucierpiały; nie jest wykluczone, że autor posłużył się 
tutaj podobnym wybiegiem, jak przy obrazowaniu „gotyckiego” kościoła śś. Piotra i Paw- 
ła31. W niedalekim sąsiedztwie klasztoru widoczna jest drewniana brama na ulicy Szero- 
kiej, przedstawiona jako okazały, piętrowy gmach z podwójnym szczytem. W dalszym bie- 
gu traktu, w okolicach centrum Czarnej Ulicy, znajduje się druga, mniej okazała brama. 
Pojawienie się na miedziorycie tych obiektów odbudowanych po pożarze może oznaczać, 
iż pełniły one bardzo istotną dla przedmieścia rolę. Blisko północnej granicy suburbium 
dostrzec można kościół św. Piotra, a także okazałą budowlę o renesansowej attyce.  
K. Pieradzka, analizując późniejszą kopię widoku wykonaną przez Mateusza Meriana, su- 

31 J. Banach, op. cit., s. 89.
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geruje przedstawienie w ten sposób przedmiejskiego ratusza przy obecnej ulicy Garbar- 
skiej, istniejacego jeszcze w XVII i XVIII wieku32; informacja ta została powielona w wielu 
późniejszych źródłach. Wprawdzie miedzioryt z Civitates  orbis  terrarum posiada oznacze- 
nie tego obiektu, wskazujące na letnią rezydencję biskupią, jednak braki w dokumentach 
źródłowych nie pozwalają na jednoznaczne rozstrzygnięcie wymienionej kwestii.

Zastanawiająca jest również funkcja kilku innych okazałych budowli pokazanych na 
sztychu. Jedną z nich jest otoczony zielenią, dwukondygnacyjny gmach o bazylikowej for- 
mie, przysadzistej wieży i spadzistym dachu, znajdujący się na środku ówczesnej ulicy 
Krupników. Nieopodal, w kwartale zabudowy między Krupnikami a młynówką, blisko połud- 
niowej granicy przedmieścia, pojawia się spory budynek przykryty potrójnym dwuspado- 
wym dachem. Kolejny obiekt widoczny jest na obrzeżach Czarnej Ulicy, w bliskim sąsiedzt- 
wie ówczesnej ulicy Garncarzy i Czarnej Wsi. Są to zapewne licznie występujące na przed- 
mieściu folusze, słodownie i młyny, dziwić może jedynie umiejscowienie ich bez jakiego- 
kolwiek powiązania z ciekami wodnymi. Funkcję sakralną tych obiektów należy całkowi- 
cie wykluczyć, kolejny poza wymienionymi w tej pracy kościół na Garbarach powstał do- 
piero po przybyciu do Krakowa Kapucynów w 1695 roku33. Niezwykłą zagadkę stanowią 
również budynki ukazane na sztychu tuż obok Bramy Szewskiej. Niezależnie od przyjętej 
interpretacji przebiegu młynówki, zarówno przyjmując wariant, że wzdłuż murów płynie 
drugie prawe koryto Rudawki (na co wskazują liczne charakterystyczne punkty prawidło- 
wo odwzorowane na sztychu), jak i w przypadku pomyłki rytownika, ze względu na lokali- 
zację tych budynków u zbiegu ówczesnych ulic Szerokiej i Garncarskiej trudno zgodzić się  
z tezą J.W. Rączki identyfikującego je jako Dolne Młyny34 – ich przedstawienia należy 
upatrywać raczej w wymienionych powyżej niezidentyfikowanych obiektach.

Il. 3. Widok Krakowa od północnego zachodu; miedzioryt M. Meriana (1619) (ze zbiorów Towarzystwa Miłośników 
Historii i Zabytków Krakowa)

Ill. 3. North western view of Cracow; copperplate by M. Merian (1618)

Jak już wspomniano, miedzioryt w dziele Brauna i Hogenberga stanowi jedno z nielicz- 
nych źródeł ukazujących podkrakowskie Garbary na początku XVII wieku. Powstałe w póź- 
niejszych latach widoki Krakowa od strony zachodniej są jedynie powieleniami lub bez- 
pośrednimi kopiami obrazu z Civitates  orbis  terrarum, niewnoszącymi nowych istotnych 
faktów. Nielicznym wyjątkiem jest sztych Mateusza Meriana z 1619 roku (il. 3), przez znaw- 
ców uznawany za przewyższający walorami oryginał35. Wprawdzie on również nie dostar- 
cza nowych informacji na temat topografii Garbar, niemniej jednak przedstawia przedmieś- 
cie precyzyjniej i w skorygowanych proporcjach. Podobnie jak sztych z Civitates ukazuje 

32 K. Pieradzka, op. cit., s. 28-29.
33 J. Marecki, Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie, Kraków 1995, s. 6.
34 J.W. Rączka, Młyny królewskie w krajobrazie Krakowa, cz. 1, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 12, 1978, il. 1.
35 J. Banach, op. cit., s. 96.
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piętrową zabudowę i szczytowy układ poszczególnych domów wzdłuż ulicy Szerokiej  
i Garncarzy, a także gęstą zabudowę Tasembergu i południowo-zachodnich kwartałów. Przed- 
stawione na miedziorycie poszczególne budowle otrzymały fasady o konstrukcji szachul- 
cowej, charakterystycznej dla Europy północnej i zachodniej – taki wygląd przedmiejskich 
domów jest prawdopodobny, choć nie posiadamy na to potwierdzenia w źródłach. Możliwe,  
że wzorców konstrukcji ryglowych dostarczyli osadnicy przedmiejscy pochodzenia niemiec- 
kiego, nie można jednak wykluczyć dokonanej przez Meriana swobodnej interpretacji gra- 
ficznej pierwowzoru.

W formie przedstawionej na wymienionych sztychach garbarskie przedmieście prze- 
trwało do połowy XVII wieku, a kres jego funkcjonowania nastąpił w czasie najazdu 
szwedzkiego w 1655 roku. Zniszczono wówczas całą przedmiejską infrastrukturę, spalo- 
no kościoły, zdewastowano cieki wodne; po wycofaniu się Szwedów jurydyka nie odzyska- 
ła już dawnej świetności. Odbudowano wprawdzie nieliczne obiekty przemysłowe, m.in. Młyn 
Dolny i Młyn Górny, ale zagospodarowanie przestrzenne suburbium powróciło do znanego  
z czasu wczesnego średniowiecza układu. Na zachód od miasta znów zakładano sady, ogro- 
dy, pola uprawne, gdzieniegdzie pojawiała się drobna zabudowa o przedmiejskim charakte- 
rze. Na kolejny okres wzmożonego zainteresowania i znaczne inwestycje tereny przed Bra- 
mą Szewską musiały czekać aż do połowy XIX wieku.
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